โปรแกรมทัวร์ รัสเซีย WONDER OF RUSSIA (QR) 8วัน 5คืน - รหัสทัวร์ R281802

วันแรก
22.30 น.

วันที่สอง
02.05 น.
04.45 น.
06.55 น.
11.55 น.

บ่าย

คา่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตูห มายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิ น
QATAR AIRWAYS เพื่ อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่ านขั้น ตอนการเช็ คอิน โดยมี เจ้าหน้าที่
บริษั ท ฯ คอยต้อ นรับ และอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋ าสัม ภาระและเอกสารการ
เดินทาง
โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – ชมการแสดงละครสัตว์
ออกเดินทางสูก่ รุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR233
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
เดิ น ทางถึ งสนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย (เวลาท้องถิ่ น ช้ากว่ า
ประเทศไทย 4 ชั ่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของ
ยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
นาท่ านเข้าชม วิ หารเซนต์ซาเวี ยร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้าน
ใน) เป็ นมหาวิ ห ารโดมทองที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในรัส เซี ย สร้างขึ้ นเพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึ ง 45 ปี เป็ นวิ ห ารที่ ส าคัญ ของนิ ก ายรัส เซี ย นออโทดอกซ์ใ ช้ป ระกอบพิ ธี ก รรมที่ ส าคัญ
ระดับชาติ
น าท่ านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดิ น ยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งย่า น
การค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ี่ ไม่ควรพลาด เช่น
สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนั กแสดงมือ
อาชีพ แบ่ งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45
นาที จากนี้ ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณี ละครสัตว์งดการ
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วันที่สาม
เช้า
………. น.

………. น.
เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่สี่
เช้า

แสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงืน 20 USD***
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระราชวังแคทเธอรีน –
ป้ อมปี เตอร์และปอล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก
เยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชัว่ โมงจากกรุงมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ระยะทางประมาณ
800 กม.
เดิ นทางถึ ง สถานี รถไฟเมื องเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ เมื อ งที่ สวยงามจนได้รับ สมญานามว่า
“ราชินีแห่งยุโรปเหนื อ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่เมือง พุชกิ้ น (Pushkin) หรือที่รูจ้ กั กันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่ งเป็ นที่พกั ในฤดู
ร้อนของราชวงศ์ที่สวยงามและเป็ นบ้านที่รกั และโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุก
พระองค์ นาท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ ง
ในรัสเซี ย มี หอ้ งต่างๆให้ชมนั บร้อยห้อง แต่หอ้ งที่ ทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอาพัน
(แอมเบอร์รู ม ) ที่ เป็ นสุ ด ยอดงานศิ ล ป์ ยุ ค ศตวรรษที่ 18 อัน ประมาณค่ า มิ ได้ ที่ ช่า งจาก
เยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริยฟ์ รีดริชที่ 1 แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยไม้โอ๊คขนาดใหญ่
หกชิ้ นเนื้ อที่ 100 ตารางเมตร ประดับด้วยอาพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนั งและโมเสก อัญมณี
ล้าค้าจากอิตาลี ห้องอาพันถูกสร้างขึ้ นใหม่ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ปั จจุบนั ราคาประเมินคร่าวๆ
มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ จากนั้นนาท่านชม ป้ อมปี เตอร์และปอล (Peter and Paul
Fortress) สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนื อสวีเดน
เป็ นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่ นเกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมด้านในซึ่งเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์
โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปี เตอร์มหาราชจนกระทัง่ กษัตริยพ์ ระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระ
เจ้านิ โคลัสที่ 2 และครอบครัว
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด –
ช้อปปิ้ งถนนเนฟสกี้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เที่ยง

คา่
วันที่หา้
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปี เตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรวา
เรสต์ (Peterhof Palace) ที่ สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ม หาราช พระตาหนั กที่ ได้ชื่อว่า
เป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ าพุที่พ วยพุ่งมาจากรูป
ปั้ นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ
ประติมากรรมที่ วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคา
อร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่า
ได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ ์และสวนน้ าพุอนั ตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรัง่ เศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าชมความยิ่งใหญ่ ของ พระราชวัง ฤดู ห นาว (Winter Palace) ที่ ป ระกอบด้วยห้อ งต่ างๆ
มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็ นที่ รบั รองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5
ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปั จจุบันพระราชวังนี้ ได้ถูกใช้เป็ นพิพธภัณฑ์
เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้าค่าของโลก
กว่า 8 ล้านชิ้ น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปี กัสโซ,
แรมบรัน ด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ศิ ล ปะที่ ส วยที่ สุ ด และใหญ่ ที่ สุ ดของโลกแห่ ง
หนึ่ ง จากนั้ น แวะถ่ ายรูป กับ โบสถ์ห ยดเลื อ ด (Church of Christ’s Resurrection) ซึ่ งพระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้ นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบ
ปลงพระชนม์ เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ด่ พ ระบิ ด า ทรงน ารู ป แบบสถาปั ต ยกรรมของรัส เซี ย ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลกั ษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่มอส
โคว์ จากนั้ นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งบนถนนเนฟสกี้ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ ที่ มี
สถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็ นทั้งที่ต้งั ของย่านการค้า,ย่านที่อยู่
อาศัย,พระราชวัง,โรงละคร
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าเข้า ชม มหาวิ ห ารเซนต์ไ อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ า เป็ นมหาวิ ห ารที่
สวยงามที่ สุด และใหญ่เป็ นลาดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่ สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูป
เขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ เป็ นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่ องจากครั้งหนึ่ งตัว
เมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้
และถ่ ายรูปที่ ดา้ ยหลังของพระมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่ งจะมี รู ปปั้ น แกะสลักของพระเจ้านิ
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โคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้ นของพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบแสดงความหมายแฝง
ถึงความศรัทธา ความรอบรู ้ อานาจ และความยุติธรรม สอนที่สอง
พระราชวังเร์เมอรี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ใช้เวลาเพียง 4
ชัว่ โมงจากเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ไปกรุงมอสโคว์ ระยะทางประมาณ 800 กม.
เดินทางถึงกรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมืองจัตรุ
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี–่ จัตรุ สั แดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน
10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่ มีประชากรหนาแน่ นที่ สุดในยุโรป นาท่านเข้าสู่ภายในรั้ว
พระราชวั ง เครมลิ น (Grand Kremlin Palace) ที่ ป ระทั บ ของพระเจ้า ซาร์ ทุ ก พระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้า ซาร์ปี เตอร์ม หาราชทรงย้า ยไปนครเซนต์ปี เตอร์ส เบิ ร์ ก ปั จ จุ บัน เป็ นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่จตั ุรสั วิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้าน
ในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา
ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิ ดพลาด
ระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สุดใน
โลกที่ ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนั ก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
โบสถ์อัสสัม ชัญ จะไม่ อ นุ ญ าตให้เข้าชมด้านใน) นาเข้าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์อ าร์เมอรี่ เป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของรั ส เซี ย เพื่ อ เป็ นที่ เ ก็ บ สะสมของเจ้า ชายมั ส โควี่ ในช่ ว ง
คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 14-15 ปั จ จุ บัน เป็ นสถานที่ เก็ บ สะสมของมี ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด ของรัส เซี ยจาก
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึ งช่วงต้น คริ สต์ศ ตวรรษที่ 20 พิ พิธภัณ ฑ์อาร์เมอรี่ เป็ นหนึ่ งในสาม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่ เก็ บ รวบรวมทรัพ ย์ส มบัติของพระเจ้า แผ่ น ดิ น ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ ซึ่ งอี ก 2 ที่ อ ยู่ที่
อังกฤษ และ อิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชม จัตุรสั แดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมื องที่ เป็ นเวที ของเหตุ การณ์สาคัญ ใน
ประวัติ ศ าสตร์ข องรัส เซี ย ไม่ ว่ า จะเป็ นงานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ว งทาง
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คา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง
บ่าย

การเมื อง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่ แห่งนี้ ใช้จดั งานในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วัน ชาติ วัน แรงงาน และวัน ที่ ร ะลึ ก สงครามโลกครั้ง ที่ 2 บริ เวณ
โดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นที่ต้งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ ถ่ายรูปด้านนอก
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่ มีสีสนั สวยงาม
สดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจาก
ทั บ ทิ ม น้ าหนั ก 20 ตั น ซึ่ ง พรรคคอมมิ ว นิ สต์ น ามาประดั บ ไว้เ มื่ อ ปี ค.ศ.1995 ชม
ห้างสรรพสินค้ากุ ม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่ เก่าแก่ของเมือง สร้างในปี
ค.ศ.1895 จาหน่ ายสินค้าจาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้าง
แพง ชมอนุ สรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยู่บน
แท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ –VEGUS MEGA STORE – สนามบินมอส
โคว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของ
กรุ งมอสโคว์ได้ท้ังเมื องและสามารถมองเห็ นตึ กสู งเจ็ดตึ ก ที่ สร้างในสมัยสตาลิ น 1ใน7ตึ ก
นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็ นจานวนมากที่ ท่านสามารถเลือก
ซื้ อและต่ อ รองราคาได้ด ว้ ย น าท่ า นชม สถานี รถไฟใต้ดิ น กรุ ง มอสโคว์ ถื อ ได้ว่า มี ความ
สวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดิน มี จุดเริ่ม ต้น มาจากช่วง แรกสุ ดที่ สตาลิ น ขึ้ นมาเป็ นผู น้ า
สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่ นามาตกแต่งภายในสถานี น้ั นเป็ นลักษณะของ
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะ
สื่อออกมาในรูปของงานปั้ น รูปหล่อ ภาพสลักนู นตา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ห้า ง VEGUS MEGA STORE อิ ส ระช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ ชื่ อ ดัง อาทิ เช่ น
BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรื อ อาจจะเป็ น
สินค้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย
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19.00 น.
23.30น.
วันที่แปด
04.45 น.
08.15 น.
18.50 น.

นาคณะเดินทางสูส่ นามบิน มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR230
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 15 นาที)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

20 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 ก.พ.–03 มี.ค. 2561
27ก.พ.–06 มี.ค. 2561
03 – 10 มีนาคม 2561
06 – 13 มีนาคม 2561
10 – 17 มีนาคม 2561
13 – 20 มีนาคม 2561
20 – 27 มีนาคม 2561
27 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561
31 มี.ค. – 07 เม.ย. 2561

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
ตั ๋ว
เพิ่ม

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

43,999
43,999
43,999
46,999
46,999
46,999
46,999
46,999
46,999
46,999

43,999
43,999
43,999
46,999
46,999
46,999
46,999
46,999
46,999
46,999

43,999
43,999
43,999
45,999
45,999
45,999
45,999
45,999
45,999
45,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
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29,999
29,999
29,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999

03 – 10 เมษายน 2561
10 – 17 เมษายน 2561
11 – 18 เมษายน 2561
12 – 19 เมษายน 2561
14 – 21 เมษายน 2561
21 – 28 เมษายน 2561
24 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561

49,999
55,999
55,999
55,999
55,999
49,999
49,999

49,999
55,999
55,999
55,999
55,999
49,999
49,999

48,999
54,999
54,999
54,999
54,999
48,999
48,999

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

35,999
39,999
39,999
39,999
39,999
35,999
35,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้น ไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
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3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในรัสเซี ยที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
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3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คื น ที่ บ ริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
6. ในกรณีที่ลกู ค้ายืน
่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
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ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืน เงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุ ก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภั ณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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