ฝากรอยเท้าไว้ที่จตั ุรัสแดงแห่ งกรุ งมอสโคว์ เก็บภาพกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสี
เลาะรอบรั้ วมอสโคว์เ ครมลิ น ชมอดี ต อัน ยิ่ ง ใหญ่ เ กรี ย งไกรของรั ส เซี ย
ไม่ พ ลาดชม Circus การแสดงสัต ว์แ สนรู้ & กายกรรมผาดโผน
เช็ ค อิ น ในรถไฟใต้ดิ น มอสโคว์ ที่ ใ ครๆ ร่ า ลื อ กัน ว่ า สวยนัก สวยหนา
ตามรอยประวัติศาสตร์ ที่เซนต์ปีเตอร์ สเบิ ร์ก เมื องที่ ได้ฉายา ราชิ นีแห่ งยุโรปเหนื อ
ลิ้มรสคาร์ เวียร์ เพลิ ดเพลิ นกับระบาพื้นเมื องแบบรัสเซี ย
ตามเสด็จ ร.5 ไปชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสริ มทะเลบอลติ ก

กำหนดกำรเดินทำง 12-17 เม.ย. 61
Day 1: กรุงเทพฯ-โดฮำ-มอสโคว์ [QR831 09.20-12.35/ QR229 15.20-20.25]
Day 2: มอสโคว์ -พระรำชวังเครมลิน-พิพธิ ภัณฑ์ อำร์ เมอรี่-จัตุรัสแดง-โบสถ์ เซนต์ บำซิล-ห้ ำงกุม-สแปร์ โรฮิลล์
Day 3: ทัวร์ รถไฟใต้ ดิน-ตลำดอิสไมลอฟสกี-้ โบสถ์ เซนต์ ซำเวียร์ -รถไฟ sapsan-เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
Day 4: พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มเิ ทจ-พระรำชวังปี เตอร์ ฮอฟ-ชมระบำพืน้ เมือง-กำลำดินเนอร์
Day 5: โบสถ์ เซนต์ ไอแซค-ป้ อมปี เตอร์ และปอล-โบสถ์ หยดเลือด-ถนนเนฟสกี-้ มอสโคว์
Day 6: มอสโคว์ -โดฮำ-กรุงเทพฯ [QR230 23.50-04.45, QR832 08.40-19.00]
วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ-โดฮำ-มอสโคว์

06.30 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 กำตำร์ แอร์ เวย์ ส (Qatar Airways- QR) มีเจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน
09.20 กำตำร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 831 นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุ งโดฮำ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
12.35 เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนฮำหมัด เปลี่ยนเครื่ องบิน
15.20 กำตำร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 229 นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุ งมอสโคว์ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
20.25 เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนดำมำเดียดำวำ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ
เข้าที่พกั Slavyanka Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีส่ อง

มอสโคว์

เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้น เดิ น ทางไปพระรำชวังเครมลิน ตั้งอยู่ริม ชายฝั่ ง แม่ น้ า มอสโคว์ และแม่ น้ า เนกลิ น นายา มี รูป ร่ า งเป็ น
สามเหลี่ ย มด้านไม่เท่า กัน สร้ า งขึ้ นเพื่อเป็ นที่ ป ระทับ ของพระเจ้า ซาร์ ผคู ้ รองเมืองทุกพระองค์ จนกระทัง่ สมัยของ
พระเจ้าปี เตอร์ มหาราชที่ทรงย้ายเมื องหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก จนเมื่ อเปลี่ ยนแปลงการปกครองมาเป็ น
ระบอบคอมมิ วนิ ส ต์จึง ได้ย า้ ยเมื อ งหลวงกลับ มา เข้ ำ ชมพิพธิ ภัณฑ์ อำร์ เมอรี่ เริ่ มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์ ที่1 เพื่อเป็ นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ย เก็บของ
สะสมของมี ค่าที่ ดีที่สุดของรัส เซี ยจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14-20 และนับเป็ นหนึ่ งในสามพิ พิธภัณฑ์ ที่เก็บรวบรวม
ทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่ งอยูท่ ี่องั กฤษ และอิหร่ าน) ตัวอย่างสิ่ งของที่จดั แสดงได้แก่
ฟาแบร์ เช่-ไข่อีสเตอร์ ทาจากโลหะมีค่าหรื อหิ นแข็งตกแต่งด้วยอัญมณี แ ละการลงยา ถื อกันว่าเป็ นงานอัญมณี ช้ นั หนึ่ ง
และไข่ฟาแบร์ เช่ ของราชวงศ์รัสเซี ยถือว่าเป็ นกลุ่มงานศิลปะชิ้ นเอกที่ได้รับการจ้างชิ้นสุ ดท้าย... บัลลังก์เพชร-เป็ นของ

พระเจ้าอเล็กซิ ส โรมานอฟ (พระบิดาของพระเจ้า ปี เตอร์มหาราช) สร้างในปี ค.ศ.1613 ประกอบด้วยเพชร 999 เม็ด
... มงกุฏโมนามาค-เป็ นของเจ้าชายแห่ งจักรวรรดิไบเซนไทน์ พระนาม คอนสแตนติน โมโนมาคุส ทาตั้งแต่ปีค.ศ.
1547 และถื อเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บ ัติ ของพระเจ้าซาร์ ทุ กพระองค์ที่ ต้องใช้สวมตอนท าพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก
ประกอบด้วยคทาและลูกโลก... ราชรถของพระเจ้าบอริ ส โกดูนอฟ-ได้รับเป็ นเครื่ องบรรณาการมาจากเจมส์ที่1 แห่ งราชวงศ์
อังกฤษในปี ค.ศ.1603 ทาจากไม้โอ๊กแกะสลัก ล้อไม่สามารถเลี้ ยวได้... จากนั้นเดิ นเข้าสู่ จัตุรัสวิหำร ถ่ายรู ปกับโบสถ์
อันนันซิ เอชัน่ โบสถ์ส่วนตัวของพระเจ้าซาร์ โบสถ์อาร์ คแอนเจน ไมเคิ ล ที่ เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ และเจ้าชาย
ทั้งหมด เข้าชมภายในโบสถ์ อสั สั มชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตามพระบัญชาของพระเจ้าอีวานที่3 เจ้าชายแห่ งมัส
โควี ภายนอกเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เป็ นภาพประวัติ
ของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรี ย พระบุตร พระจิต ภาพนักบุญที่ทาความดี ที่หลังการเสี ยชี วิตได้ไปอยูใ่ นสวรรค์ และไปถ่ายรู ป
เป็ นการปิ ดท้ายกับ ปื นใหญ่พระเจ้ ำซำร์ ทาด้วยบรอนซ์ น้ าหนัก 40 ตัน ระฆังพระเจ้ ำซำร์ น้ าหนัก 210 ตัน
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ ำย จากนั้นไปชมจั ตุรัสแดง เวที ของเหตุ การณ์ สาคัญในประวัติศาสตร์ รัสเซี ย สร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ถ่ ายรู ปกับ
สถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ได้แก่ วิหำรเซนต์ บำซิ ล สร้ า งในสมัย พระเจ้า อี ว านที่ 4 จอมโหด ด้ว ย
ศิลปะรัสเซี ยโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสี สัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรี ยกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด... หอนำฬิ กำซำวิ
เออร์ เป็ นศิ ล ปะแบบโกธิ ค บนยอดมี ดาวแดง 5 แฉก ท ามาจากทับทิ มหนัก 20 ตัน... ห้ ำงกุ ม ห้างที่ ใหญ่ โตและ
สวยงาม จาหน่ายสิ นค้าหลากหลายชนิ ด เป็ นสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1895… สุ สำนเลนิน
เป็ นที่เก็บศพของเลนิน สร้างด้วยหิ นอ่อนสี แดง จากนั้นนัง่ รถขึ้นสู่ จุดสู งสุ ดของกรุ งมอสโคว์บนเนินเขำสแปร์ โร่ เป็ น
จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของมอสโคว์ได้ท้ งั เมือง โดยเฉพาะตึกสู ง 7 ตึกที่ส ร้างในสมัย ของสตาลิ น
รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซี ย มีชื่อเสี ยงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
19.00 ไปชมเซอร์ คัส การแสดงของสัตว์แสนรู ้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
การแสดงจะมี 2 ช่ วง ช่ วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริ การถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ มีขายของที่ระลึ ก
ขนม และไอศกรี ม
ค่ำ
รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
เข้าที่พกั Slavyanka Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

มอสโคว์ -เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นไปชมสถำนีรถไฟใต้ ดนิ ดูความยิง่ ใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณี อนั สวยงาม การ
ตกแต่งของแต่ละสถานี มีความสวยงามแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่ องแก้ว หิ นแกรนิ ต และหิ น
อ่อน นัง่ รถไฟไปชมสถานี ต่างๆ และนาท่านสู่ ตลำดอิสไมลอฟสกี้ ตลาดซื้ อขายสิ นค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของมอส

โคว์ เป็ นตลาดที่มีความสวยงามทางด้านสถาปั ตยกรรมที่มีชีวิตชีวายิ่งนัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ใครมา
มอสโคว์ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเลือกช้อปปิ้ งที่นี่ ท่านสามารถเลื อกซิ้ อสิ นค้าที่ระลึกต่างๆ ได้ในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ตุ๊กตาแม่
ลูกดก เครื่ องประดับจากอาพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ฯลฯ
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ ำย ไปชมมหำวิหำรเซนต์ ซำเวียร์ มหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็ นอนุ สรณ์ที่รัสเซี ยมีชยั ชนะต่อกองทัพนะโปเลียนในปี
ค.ศ.1812 เป็ นวิหารที่ยงั ใช้ทาพิธีการทางศาสนาอยูใ่ นปั จจุบนั ห้ามใช้เสี ยงดัง
จากนั้นนาท่านสู่ สถำนีรถไฟมอสโคว์ เตรี ยมตัวเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก
0710 เดิ น ทางโดยรถไฟควำมเร็ ว สู ง Sapsan #775A ที่ใ ช้เวลาเพีย ง 4 ชม. จากกรุ งมอสโคว์ไปเซนต์ปี เตอร์ สเบิร์ก
ด้วยระยะทางร่ วม 800 กม.
1113 ถึงนครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
ค่ำ
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พกั Bristol Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีส่ ี่

เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก-มอสโคว์

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง สร้างเชื่อมต่อกันทาให้
พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซี ย มีสิ่งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยูเ่ กือบ 3 ล้านชิ้น
เริ่ มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรี นได้ทรงซื้ อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสาหรับเก็บ
และแสดงภาพส่ วนพระองค์ข้ ึน โดยพระนางเรี ยกห้องแสดงภาพนี้วา่ เฮอร์ มิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปี ค.ศ.1796
ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรี ยญโบราณ และอัญมณี มีค่า
งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่ องกันมากขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ รัชสมัยของพระเจ้า
นิ โคลัส ที่ 1 มี ก ารจัดหมวดหมู่ข องสะสมทั้ง หมด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธ ภัณฑ์ก็เปิ ดเป็ นแห่ ง แรกที่ ใ ห้
คนทัว่ ไปเข้าชมได้
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
บ่ ำย จากนั้นเดิ นทางสู่ ปีเตอร์ ฮอฟ เมืองทางตอนใต้ของอ่าวฟิ นแลนด์ นาท่านสู่ พระรำชวังฤดูร้อนเปโตรวำเรส พระ
ตาหนักชายฝั่ งของกษัตริ ยร์ ั สเซี ย ใช้เพื่ อพักผ่อนและล่ าสั ตว์ในฤดู ร้อนที่ มี ชื่ อเสี ยงมากที่ สุ ดในโลก ประกอบด้วย
พระราชวัง น้ าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็ นหนึ่ งในบรรดาสุ ดยอดสถาปั ตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ าพุที่
ลดหลัน่ กันถึ ง 27 ขั้น เปรี ยบเสมือนแสดงความยินดี ต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซี ย
และทหารเรื ออันยิง่ ใหญ่ น้ าพุตกแต่งด้วยรู ปปั้ นถึง 255 ชิ้น มีน้ าพุใหญ่ที่สุดและรู ปปั้ นแซมซันกาลังง้างปากสิ งโตที่
มีชื่อเสี ยง สู ง 21 เมตร ฝี มือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี แห่ ง ชัย
เช้ ำ

ค่ำ

ชนะเหนื อสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา นาท่านเข้ ำชมภำยในพระรำชวัง เป็ นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26
ห้อง อาทิ ห้องเต้นราที่หรู หราฟู่ ฟ่ าด้วยศิลปะบารอก... ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็ นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง...
ห้องรู ปภาพที่แสดงรู ป ภาพของศิลปิ นชาวอิตาลีจานวน 368 รู ป...
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น ลิม้ รสคำร์ เวียร์ และเพลิดเพลินกับกำรแสดงระบำพืน้ เมือง
เข้าสู่ ที่พกั Bristol Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีห่ ้ ำ

มอสโคว์

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ที่ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เนื่ องจากเป็ นเมืองที่แสน
สวยงาม มีความเจริ ญทางด้านวัฒนธรรม ประดุจเพชรน้ าเอกของทวีปยุโรป นาท่านเข้าชมมหำวิหำรเซนต์ ไอแซค ที่
ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่ สวยงามที่ สุด ใหญ่ เป็ นลาดับ 4 ของโลก เป็ นต้นแบบของที่ ทาการรัฐบาลกรุ งวอชิ งตัน
สหรัฐอเมริ กา และถ่ายรู ปที่ ดา้ นหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่ งจะมีรูปปั้ นแกะสลักของพระเจ้านิ โคลัสที่ 1
ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้ นพระมเหสี และพระธิ ดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อานาจ
และความยุติธรรม และเดินทางไปชมป้ อมปี เตอร์ และปอล สิ่ งก่อสร้ างอันดับแรกสุ ดของเมือง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
ชัยชนะสงครามเหนื อสวีเดน เป็ นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่ นเกาะวาซิ ลเยฟสกี้
ค่ำ
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ ำย แวะไปถ่ายรู ปกับโบสถ์ หยดเลือด ซึ่ งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริ เวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2
พระบิ ด าถู ก ลอบปลงพระชนม์ เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ด่ พ ระบิ ด า ทรงน ารู ป แบบสถาปั ต ยกรรมของรั ส เซี ย ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้ าง มีลกั ษณะรู ปทรงคล้ายวิหารเซนต์บาซิ ลที่มอสโคว์ จากนั้นนาท่านสู่
ถนนเนฟสกี้ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ที่มีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็ นทั้ง
สถานที่ต้ งั ของย่านการค้า ย่านที่อยูอ่ าศัย พระราชวัง โรงละคร โรงแรม
18.15 ไซบีเรียนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 50 นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุ งมอสโคว์ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
19.45 เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนดำมำเดียดำวำ เตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
23.50 กำตำร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 230 นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุ งโดฮำ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
เช้ ำ

วันทีห่ ก

โดฮำ-กรุงเทพฯ

04.45 เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนฮำหมัด เปลี่ยนเครื่ องบิน
08.40 กำตำร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 832 นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
19.00 เดินทางถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
**************************************

วันเดินทำง/ค่ ำบริกำร

12-17 เม.ย. 61

ผู้ใหญ่

เด็ก
เสริมเตียง

เด็ก
ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยว

59,900.-

59,900.-

57,900.-

5,900.-

อัตรำค่ ำบริกำรรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินกาตาร์แอร์เวย์ส รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 ค่าตัว๋ รถไฟ SAPSAN มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 ค่าที่พกั ห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน (ท่านที่ 3 กรุ ณาชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม
 ค่ ำทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ ำทัวร์ ท่ำนละ 55 USD
 ค่ายกกระเป๋ าในโรงแรมและสนามบิน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
เอกสำรในกำรเดินทำง และยืน่ วีซ่ำ
**หนังสื อเดินทำงไทยไม่ ต้องยืน่ วีซ่ำเมื่อเข้ ำประเทศรัสเซีย สำมำรถอยู่ได้ ไม่ เกิน 30 วัน**
 ใช้หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
กำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสารองที่นงั่ และส่ งอีเมลหรื อแฟกซ์กลับมายังบริ ษทั
 แนบสาเนาหนังสื อเดินทางมาพร้อมกับใบสารองที่นงั่
กำรชำระเงิน
 มัดจา ท่ำนละ 20,000 บำท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 ชาระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทาการ
กำรเปลีย่ นแปลงและกำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่ ริบเงินมัดจำ
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60-89 วัน ริบเงินมัดจำ 50 %
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-59 วัน ริบเงินมัดจำทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่ำ 30 วัน ไม่ คืนเงินทั้งหมด

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขอืน่ ๆ
 ราคาเด็กไม่มีเตียงสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี บริ บูรณ์นบั จากวันเดินทาง
 กรุ๊ ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผเู้ ดินทางครบ 20 ท่ ำน ขึ้นไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก
หรื อเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง หากมีผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กาหนดไว้
 อัตราค่ าบริ ก ารคิ ดค านวนจากอัตราแลกเปลี่ ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุ บ ัน บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิ ง ค่าประกัน วินาศภัย ภาษี
สนามบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั เดินทาง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถื อ
เป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วน
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน
อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริ ษทั
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิ น 12 ชัว่ โมง หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวัน
โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
 ในระหว่างท่องเที่ ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าจะบางส่ วนหรื อทั้งหมด ถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
 ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ได้ชาระให้กบั บริ ษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชี ยงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ ยืนยันการเดินทางได้
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริ ษทั แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ ต่ำงๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ ำทัวร์ เป็ นสำคัญ

