กําหนดการเดินทาง : พฤษภาคม-ตุลาคม 59

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพ - โดฮา

23.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ Q ประตู 8 สายการบินกาตาร ์แอร ์เวย ์ (QR) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวก

วันทีส่ อง

โดฮา -มอสโคว์

02.05 น.

 ออกเดินทาง สู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ (QR) เทีย่ วบินที่ QR837
( ใช้เวลาเดินทาง 06.45 ชั ่วโมง มีอาหารเสิ ร์ฟและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.15 น.
06.35 น.

เดินทางถึงสนามบินโดฮา (แวะเปลีย่ นเครื่อง)
ออก เดินทาง สู่ เมืองมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ (QR) เทีย่ วบินที่ QR233
(ใช้เวลาเดินทาง 05.10 ชั ่วโมง)
เดินทางถึง สนามบิน เมืองมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจรับสั มภาระ
นําท่ านเดินทาง สู่ กรุ งมอสโคว์ แวะถ่ายภาพจัตุรัสแดง (RED SQUARE) ** เนื่องจาก จัตุรัสแดงเป็ น

11.45 น.

สถานที่ที่ใช้ ในการประกอบพิธีสําคัญต่ างๆ และทางประเทศรั สเซี ยไม่ ได้ มีกําหนดการที่แน่ นอน หาก
กรณี ทีป่ ิ ดถนนและปิ ดจัตุรัสแดงไม่ สามารถเข้ าไปถ่ ายภาพใกล้ ๆได้ ถือว่ าเป็ นเหตุสุดวิสัย ทางเราจะนํา
ท่ านไปสถานที่อื่นเป็ นการทดแทน***ซึ่ งเป็ นสถานที่สําคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็ นจัตุรัสที่
สวยงามที่ สุดในโลก เป็ นสถานที่เก็บศพเลนิ นศาสดาของประเทศสังคมนิ ยม สร้ างด้วยหิ นแกรนิ ต และหิ น
อ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็ นลานหิ นโมเสกเป็ นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็ น
ที่ต้ งั ของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซี ย สังเกตุได้จากที่พ้นื ถนนจะมีสัญลักษณ์เป็ นวงกลม และภายในวงกลมนี้ เอง
ก็จะมีนกั ท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรี ยญข้ามไหล่ตวั เองไปด้านหลังเพื่ออธิ ษฐานให้ได้
กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพ้นื ที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าที่เป็ นสถานที่

จัดงานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซี ยมาหลายยุคหลายสมัย บริ เวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย

นําท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรื อเนินเขานกกระจอก เป็ นบริ เวณ
ที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยูเ่ บื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทําให้เลนิ นผูน้ าํ พรรคคอมมิวนิสต์ใน
อดีต เลือกเนิ นเขานกกระจอกแห่งนี้เป็ นที่ต้ งั บ้านพักของตน ปั จจุบนั พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย
มอสโคว และเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยว
ให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

นําท่ านเที่ยวชมอารามโนโวดิวิชี NOVODEVICHY CONVENT ตั้งอยูท่ างทิศ ตะวันตกของกรุ งมอสโคว์
สร้างในศตวรรษที่ 16 และ17 เป็ นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอร์ก คอนแวนต์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เป็ นศูนย์รวม
ทางวัฒนธรรม และศาสนา และเคยเป็ นที่คุมขังของพระนางโซเฟี ย และเชื่อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ของราชวงศ์โร
มานอฟปั จจุบนั เป็ นสถานสําหรับสุ ภาพสตรี คนสําคัญระดับประเทศจัดตั้งเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
 นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ ัก IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้ า

มอสโคว์ -

Russian Circus

 รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหาร
จากนั้นเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่ งนครเคียฟ เจ้าชาย
ยูริ โดลโกรู กี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจ
ของกรุ งมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซี ยเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ น
พิพิธภัณฑ์ และที่ต้ งั สถานที่สําคัญหลายแห่ ง เช่ น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ
สิ่ งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริ เวณ
พระราชวัง เครมลิ น พิ พิธ ภัณฑ์น้ ี เป็ นสถานที่ เก็ บ สมบัติล้ าํ ค่ ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่ น ศาสตราวุธ ต่ า งๆ เครื่ อง
ป้ องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่ อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่ องทรงของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์
และซารี น่าซึ่ งหาดูได้ยากยิง่

จากนั้นชม โบสถ์ อัสสั มชั ญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สําคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้าง
ทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปื นใหญ่ , หอระฆังพระเจ้ าอี
วานและ ชมระฆังยักษ์ ทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเข้ าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่ านั้นคือ
10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุ ณาตรงต่ อเวลานัดหมายอย่ างเคร่ งครัด)
(ในกรณี พระราชวังเครมลินปิ ด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับ
หัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านถ่ ายรู ปคู่กบั มหาวิหารเซนต์ บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) (ในกรณี มหาวิหารเซ็นต์บาซิล
ปิ ด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)
หนึ่งสถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สําคัญของกรุ งมอสโคว ด้วยรู ปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นโดมรู ปหัวหอม
สี สันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกําแพงเครมลิ น สร้ างขึ้ นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the
Terrible) เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถานในการรบชนะเหนื อกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095
หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)
และด้วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทําให้มีเรื่ องเล่ าสื บต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแห่ งนี้ มากจึงมีคาํ สั่งให้ปูนบําเหน็จแก่สถาปนิ กผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้ง
สอง เพื่อไม่ให้สถาปนิ กผูน้ ้ นั สามารถสร้างสิ่ งที่สวยงามกว่านี้ ได้อีก การกระทําในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่
4 จึงเป็ นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด

จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ห้ างสรรพสิ นค้ า GUM (ห้ างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุง
มอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้ อกัน อย่างหลากหลายชนิ ด ห้างสรรพสินค้ากุม หรือ
อีกสถนที่หนึ่ งที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1895 มี
ความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้ นค้าเปิ ดให้ บริการมากมาย
สาหรับให้ผูท้ ี่เดินทางหรือผูท้ ี่ชอบการช้อปปิ้ งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีท้งั รูปลักษณ์
ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สาคัตตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรสั แดงห้างสรรพสินค้า
กูม มีการจาหน่ ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้ อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่ มีชื่อมียี่หอ้
เครื่องสาอางค์ น้ าหอม และสินค้าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

17.00 น.
18.00 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
ไปชมเซอร์ คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู ้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริ การ
ถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งด
หรื อ ชมการแสดงที่
YAR RESTAURANT )

 นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

มอส์ โคว์ - ZAGORSK - มอส์ โคว์
 รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหาร
เดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ ประมาณ 70 กิโลเมตร ไปยัง ซากอร์ส ที่ต้งั ของ
ศาสนสถานที่ใหต่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุตของประเทศ วิท ยาลัย
สอนศิ ล ปะการร้อ งเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษา
จานวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุต มีแท่น
สาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสาหรับนักร้องนาสวด ชม โบสถ์อสั สัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอี
วาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัตที่จตั ุรสั วิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน
สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็ นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง

ภายในตกแต่ งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็ นโบสถ์ที่ทาํ พิธี ท่ านสามารถร่วม
สักการะโลงศพของนักบุตเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับ
หอระฆัง หรือจะรองน้ าจาก บ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็ นศิริมงคล น้ าในบ่อเป็ นน้ าธรรมชาติ “มีเรื่องเล่า
ว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ าโดยบังเอิต หลังจากนาน้ ามาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็
ทาให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้

อิสระให้ท่านเลือกดูสินค้าที่ ตลาดนัดหน้าโบสถ์ สินค้าจะเป็ นพวกของที่ระลึกขึ้ นชื่อของประเทศ เช่น
ตุก๊ ตาแม่ลกู ดก ผลิตภัณฑ์ไม้ งานฝี มือ ผ้าพันคอ

เที่ยง

 รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดิน ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่
ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็ นที่อยูข่ องชนชั้น ขุนนางและศิลปิ นที่มีผอู้ ุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต
ถนนอารบัตเป็ นย่านที่พกั ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต์ปัจจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคน
เดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ นจิตรกร ร้านขายของที่ ระลึก

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
 นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ ัก IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

มอสโคว์ – โดฮา - กรุงเทพ ฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหาร
นาท่ านชมสถานี ร ถไฟใต้ดิน กรุ งมอสโคว (METRO) (ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชม
สถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ ) สถานี รถไฟใต้ดิน สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รบั การยก
ย่องจากทัว่ โลกว่าเป็ นสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานี จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน
ในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานี รถไฟใต้ดินได้ก ลายเป็ นหลุ มหลบภัย ที่ ดีที่ สุดเพราะมีโ ครงสร้างที่
แข็งแรงรวมทั้ง การก่ อสร้างที่ ขุ ดลงลึ ก ไปถึ งใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานี ย ัง เป็ นที่ บัต ชาการ
ระหว่างสงครามอีกด้วย ในปั จจุบนั รถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโคว มีถึง 11สาย 156 สถานี
ด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งชัยชนะและแสดงกตัญํุตาแด่พระเป็ นเจ้าที่
ทรงช่วยปกป้ องรัสเซี ยให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.
1990 สตาลินผูน้ าํ พรรคคอมมิวนิ สต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายนํ้าที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิ บดี บอริ ส เยลซิ น ได้อนุ มตั ิ ให้มีการก่อสร้ างวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ ยเงิ น
บริ จาคของคนทั้งประเทศ ซึ่ งจําลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์ วิหารนี้ จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดย
สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ และทํา พิธีเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุ บนั วิหารนี้ ใ ช้ในการประกอบพิธีกรรม
สําคัญระดับชาติของรัสเซีย

เที่ยง

 รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น

17.00 น.
20.10 น.

ได้เวลาพอสมควร นําท่านอําลาจากมอสโคว์ เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยสานการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 230

วันทีห่ ก

โดฮา – กรุงเทพฯ

01.20 น.
02.10 น.
12.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด โดฮา ประเทศกาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทาง สู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR834
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อ ัตราค่าบริการ
3-8 มิ.ย. /20-25 มิ.ย./27มิ.ย.-2ก.ค. /12-17ก.ค./
24-29 ส.ค./4-9 ก.ย./13-18ก.ย./21-26ก.ย./2-7 ต.ค./6-11 ต.ค/12-17 ต.ค./28ต.ค-2 พ.ย.

ราคาผูใ้ หญ่ (พ ักห้องละ 2-3 ท่าน)
37,888.- บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
35,888.- บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
33,888.- บาท
พ ักเดียว เพิม
่
5,500.- บาท
อ ัตราค่าบริการ
8-13 ก.ค./28ก.ค.-2ส.ค./11-16 ส.ค./16-21ส.ค./23-28 ต.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พ ักห้องละ 2-3 ท่าน)
39,888.- บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
37,888.- บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
35,888.- บาท
พ ักเดียว เพิม
่
5,500.- บาท

หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทผี่ ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน***
กรณี 15 ท่าน+1หัวหน้าทัวร์ ออกเดินทางได้ ไม่ตอ้ งเพิ่มเงิน
กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน +1หัวหน้าทัวร์ ต้องการที่จะออกเดินทาง เพิ่มท่านละ 2, 000 บาท จากราคาทัวร์
กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ เดินทางไปด้วย)ไม่ตอ้ งเพิม่ เงิน
กรณี มีผเู ้ ดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สํ ารองทีน่ ั่งจ่ าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง
งวดที่ 2 :ชําระยอดส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า 20 วัน
 หากไม่ ชําระค่ าใช้ จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริ ษัทฯจะคิดค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง ณ วันนั้น ที่ไม่ สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่ างเช่ น ค่ าตั๋ว
เครื่องบิน, ค่ าวีซ่า, ค่ ามัดจําห้ องพัก เป็ นต้ น)
ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
ข้ อแนะนําและแจ้ งเพือ่ ทราบ
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น 1TWN +1SGL จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตั๋วแล้วไม่ สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลีย่ นวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินกาตาร์ ให้ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ้น
เครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินกาตาร์ แอร์ เวย์รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้ อเพลิง กรุ งเทพฯ-โดฮา-มอสโคว์- โดฮา-กรุ งเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์อาํ นวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW–ST.PETER
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯ จะชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋ า ณ โรงแรม 1 ใบ / ท่าน
ไม่รวมนํ้าดื่ม

ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น วันละ 3 USD X 5 วัน =15 USD
คนขับรถท้ องถิ่น วันละ 2 USD X 5 วัน =10 USD
และหัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 3 USD X 6 วัน = 18 USD
รวม ( 43 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป )
หมายเหตุ
บริ ษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ ง
ในกรณี ที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรื อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
ทราบทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในกรณี ที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทางหรื อ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรื อเหตุการณ์ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรื อเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมดหรื อบางส่วน
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยู่
ในประเทศไทย
ในกรณี ระหว่างการเดินทางผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่ องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไมว่ากรณี ใดๆ
ทางบริ ษทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทําโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตัว๋ ออกมาแล้ว จะ
ไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรื อยกเลิกการเดินทางหรื อ REFUND ตัว๋ ได้

***บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผเู ้ ดินทางตํากว่
่ า 20 ท่าน***

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาํ
การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

