HASHTAG RUSSIA
มอสโคว์ ซากอร์ ส 5วัน3คืน
โดยสายการบินไทย(TG)
สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)

เที่ยวบินขาไป
เที่ยวบินขากลับ

TG 974

BKK – DME

10.30 – 16.15

TG 975

DME – BKK

18.25 – 07.30

วัน โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3
4
5

เช้ า กลางวัน เย็น

กรุ งเทพ ฯ – มอสโคว์ – ล่องเรื อแม่น้ า Moskva



พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์

เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต
ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทริ นิต้ ี – โบสถ์อสั สัมชัญ –

IZMAILOVO MARKET – CIRCUS
เนินเขาสแปร์ โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์ – วิหาร

เซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์
กรุ งเทพ ฯ

-

โรงแรมทีพ่ กั
INTOURIST HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
INTOURIST HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
INTOURIST HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

-















-

-

-

-

ไฮไลท์ ของโปรแกรม
บินตรง สุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินประจาชาติไทย THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL (TG) สะสมไมล์ 50% พร้ อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
ล่องเรื อชมความงามสองฝั่งแม่น้ า Moskva
ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ (Circus)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิ ล ชมห้างสรรพสิ นค้ากุม ชม
อนุ สรณ์สถานเลนิ น ถนนอารบัต ชมโบสถ์โฮลีทริ นิต้ ี ชมโบสถ์อสั สัมชัญ ชมบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ เขาสแปร์ โรว์ สถานี
รถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์

กาหนดการเดินทาง
เดือนพฤศจิกายน 61 7 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
เดือนธันวาคม 61

39,991 .–

5 – 9 / 12 – 16 ธ.ค. 61

41,991 .–

19 – 23 ธ.ค. 61

40,991 .–

(ยังไม่ รวมค่าทิปอีก 45 USD / ท่ าน ตลอดทิป)
วันแรก
08.00 น.

10.30 น.
16.15 น.

ค่า

กรุ งเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรื อแม่ นา้ Moskva
พร้ อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS
เพื่ อเตรี ยมตัวเดิ นทาง และผ่านขั้นตอนการเช็ ค อิ น โดยมี เจ้าหน้าที่ บริ ษ ทั ฯ คอยต้อนรั บและอานวยความ
สะดวกเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 974
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรปมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นาท่าน ล่ องเรื อชมความงามสองฝั่งแม่ น้า Moskva ซึ่ งเป็ นแม่น้ าสายหลักสาคัญของกรุ งมอสโคว์ให้ท่านได้
สัมผัสพร้อมดื่มด่ากับบรรยากาศริ มสองฝั่งแม่น้ าที่สวยงาม
 นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั INTOURIST KOLOMENSKOYE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง
เช้ า

พระราชวังเครมลิน–พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์ เซนต์ บาซิล-ถนนอารบัต
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซี ย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ การเงิน
การศึ กษา และ การเดิ นทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็ นเมื องที่ มี
ประชากรหนาแน่ นที่ สุ ดในยุโรป นาท่ านเข้าสู่ ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่
ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก
ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุ มของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่ จตั ุรัสวิหาร ถ่ายรู ปกับ
โบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์ อนั นันซิ เอชั่น โบสถ์อาร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อัสสัมชัญ ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่
ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระ
เจ้าซาร์ ที่มีความต้องการสร้ างปื นใหญ่ที่สุดในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน
(หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนาโบสถ์ อสั สั มชัญจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน) นาเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ เป็ น
พิ พิ ธภัณ ฑ์ ที่เก่ าแก่ ที่ สุ ดของรั ส เซี ยเพื่อเป็ นที่ เก็ บ สะสมของเจ้าชายมัส โควี่ ในช่ วงคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 14-15
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซี ยจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่
20 พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์
แบบ ซึ่ งอีก 2 ที่อยูท่ ี่องั กฤษ และ อิหร่ าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่ าย

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

นาชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์ สาคัญในประวัติศาสตร์ ของ
รัสเซี ยไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17
ปั จจุ บนั สถานที่ แห่ งนี้ ใช้จดั งานในช่ วงเทศกาลสาคัญ ๆ เช่ น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ ระลึ ก
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหาร
เซนต์ บาซิ ล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะ
รัสเซี ยโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซี ย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา
เป็ นศิ ล ปะโกธิ ก บนยอดมี ด าวแดง 5 แฉกที่ ท ามาจากทับ ทิ ม น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิ วนิ ส ต์น ามา
ประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง
สร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ ายสิ นค้าจาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง
ชมอนุสรณ์ สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสี แดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่ นแท่นหินมีโลงแก้วครอบ
อยู่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่ น
ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมือน รู ปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวก
อีกด้วย
 นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั INTOURIST KOLOMENSKOYE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
ซากอร์ ส – โบสถ์ โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์ อสั สั มชัญ-IZMAILOVO MARKET - CIRCUS
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งซากอร์ ส (Zagorsk) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชม.) เมื องนี้
เปรี ยบเสมื อนเมื องโบราณ เพราะเมืองซากอร์ สได้เป็ นที่ต้ งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่ าแก่ ที่สุด ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์ โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์

เทีย่ ง

บ่ าย

ค่า

แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสี ทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสี เงิน
ของนักบุญเซอร์ เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝา
โลงศพ ชมโบสถ์ อสั สั มชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัย
พระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่ งเคลมลิน ภายในตกแต่ง
ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ภายในตกแต่งด้วย
ภาพนักบุญ มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สาหรับนักร้องนาสวด หอระฆัง สร้างในสมัย
ของพระนางแคทเธอรี นมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จตั ุรัสวิหารแห่ งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูง
กว่า ชมบ่ อนา้ ศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกราคาถูก บริ เวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่ ง
มี ให้เลื อกมากมายหลายแบบ จากนั้นน าท่ านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของประเทศ
อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่ น นาฬิการัสเซี ย, ตุ๊กตาแม่ ลูกดก
หรื อมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชม การแสดงละครสั ตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุ นขั ลิง นก ฯลฯ
รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง
ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยงั มีบริ การถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึก
ด้วย ***กรณี ละครสัตว์งดการแสดงและซึ่ งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงิน 20 USD***
หมายเหตุ** สาหรับกรุ๊ ปเดือนธันวาคม โปรแกรมซากอร์ สจะเปลี่ยนเป็ นโปรแกรมสุ นขั ลากเลื่อน นาทุกท่าน
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ สุ นัขลากเลื่อน (Husky Sledding) สนุกไปกับการนัง่ รถลากเลื่อนที่จะมีสุนขั ฮัสกี้
ตัวใหญ่พาเราแล่นไปรอบๆ
 นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั INTOURIST KOLOMENSKOYE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

15.00 น.
18.25 น.
วันทีห่ ้ า
07.30 น.

เนินเขาสแปร์ โรว์ – สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ – วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโคว์ได้ท้ งั
เมืองและสามารถมองเห็นตึกสู งเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี้ ยงั มีแผงลอยขายของที่ระลึก
ในราคาถูกตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้ อและต่อรองราคาได้ดว้ ย
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่ นทาง
สถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่ มต้นมาจากช่วง แรกสุ ด
ที่ ส ตาลิ น ขึ้ นมาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวีย ต ลัก ษณะของสถาปั ตยกรรมที่ นามาตกแต่งภายในสถานี น้ ัน เป็ น
ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่ งจะ
สื่ อออกมาในรู ปของงานปั้น รู ปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าชม วิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหาร
โดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดย
พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญของนิ กายรัสเซี ยนออโทดอกซ์
ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ
นาคณะเดิ นทางสู่ สนามบิน เพื่ อให้ท่านมีเวลาในการท าคื นภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลื อกซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 975
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง)
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ราคาท่ านละ
อัตราค่ าบริการ

วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 06 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 5 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

39,991.39,991.38,991.5,000.-

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 06 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 5 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่ านละ

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 06 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 5 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่ านละ

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 06 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 5 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่ านละ

39,991.39,991.38,991.5,000.-

39,991.39,991.38,991.5,000.-

39,991.39,991.38,991.5,000.-

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 06 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 5 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่ านละ

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 06 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 5 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่ านละ

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 06 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 5 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่ านละ

เด็กอายุตา่ กว่ า 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท

41,991.41,991.40,991.5,000.-

41,991.41,991.40,991.5,000.-

40,991.40,991.39,991.5,000.-

หมายเหตุเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่
(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3
ท่าน ผูเ้ ดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริ ม
- โรงแรมในรัสเซี ยส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
- กรณี ที่มีงาน Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่ งห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
หมายเหตุ
** อัตราค่าบริ การ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม
** ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วไม่ สามารถเลื่อนทุกกรณี (ต้ องแจ้ งก่อนล่วงหน้ าหากท่านมีการเปลีย่ นแปลงตั๋ว)
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคานึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกค้าเป็ นหลัก
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับสายการบินไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่ งระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสื อเดินทาง
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่ อท่าน)
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ เป็ นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (สาหรับกรณี ที่ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 45 USD/ท่าน ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสิ นน้ าใจในการบริ การ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน เป็ นต้น
การจองและชาระเงิน
ชาระค่ ามัดจาท่ านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ท่านได้ทาการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
จองโดยอัตโนมัติ ชาระส่ วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่ อนล่ วงหน้ า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อไม่ สามารถทากรุ๊ปได้ อย่ างน้ อย
20 ท่ านหรื อผลการพิจารณาวีซ่าผ่ านไม่ ครบจานวน 20 ท่ าน และ/หรื อ มีผ้ ูร่วมเดินทางในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ภายใน 15 วัน หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้ องการ
หมายเหตุอื่นๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ
จาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่ น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสาย
การบินหรื อการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณี ที่ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับ ผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริ ษทั ฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่ และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้ โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่ผเู ้ ดินทางได้รับเป็ นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
หรื อออกประเทศ ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. หลังจากการจองและชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

