
EY801 Russia Super Moscow>>> รัสเซีย มอสโคว์ 6D3N

Moscow

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6วัน 3คืน

«ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา

«ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย

«ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต ย่านการค้าชื่อดังของมอสโคว์

«ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล

«ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก

«ถ่ายรูปกับสแปร์โรว์ฮิล และมหาวิทยาลัยที่หลายๆคนใฝ่ฝัน ‘Moscow University’

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี

2
ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี -ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล –

อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม –สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต



3 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด - โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - IZMAILOVO MARKET

4
พระราชวังเครมลิน  - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  - เนินเขาสแปร์โรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – อิสระช้อปปิ้งที่

OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

5 ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี

6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

15 - 20 May 2019 37,888 37,888 37,888 18,944 12,500

29 May - 03 Jun 2019 37,888 37,888 37,888 18,944 12,500

12 - 17 Jun 2019 38,888 38,888 38,888 19,444 12,500

26 Jun - 01 Jul 2019 36,888 36,888 36,888 18,444 12,500

10 - 15 Jul 2019 38,888 38,888 38,888 19,444 12,500

24 - 29 Jul 2019 38,888 38,888 38,888 19,444 12,500

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q

สายการบินเอทิฮัดโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและแท็กกระเป๋า

20.10 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY401

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี -ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล

– อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม –สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต

00.05+1 ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี้ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

02.40 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 005



07.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์

ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง)

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางรอรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง กรุงมอสโคว์ (Moscow) นำท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square)

ลานกว้างใจกลางเมือง สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน

ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกที่มีความสวยงาม

เป็นเวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียเช่นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา

หรือการประท้วงทางการเมืองต่างๆ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17

ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน

และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2

บริเวณใกล้ๆจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกด้วยอย่าง วิหารเซนต์บาซิล (St.Basil's

Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส

สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ

กรุงมอสโคว์ ประเทศ รัสเซีย สร้างโดยกษัตริย์อีวานจอมโหด (Ivan the Terrible)

เพื่อฉลองชัยเหนือพวกมองโกลที่กรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจากชัยชนะครั้ง นี้ทำให้

ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศได้เป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา

เป็นศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน

ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปีค.ศ.1995 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin

Mausoleum) ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน

อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A.Shcusev) สร้างเมื่อปี 1930

หลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปี 1924 ในช่วงแรกร่างของเลนินถูกเก็บรักษาไว้อยุ่ในสุสานไม้

ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพของเหล่าวีรบุรุษของโซเวียต และเหล่าสมาชิกที่สำคัญของรัฐบาล มาถึงช่วง 1930

เอ.ชูเซฟ ได้เสนอให้สร้างสุสานเลนินขึ้นใหม่บริเวณด้านหน้ากำแพงเครมลิน

ปัจจุบันชาวรัสเซียที่ยังรักแลเคารพเลนินได้มาเข้าคิวเคารพศพกันอย่างไม่ขาดสาย นำท่านไปยัง
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค

เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (มื้อที่1)

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Metro Tour) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก

ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี

ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลินขึ้นมาเป็นผู้นำ สหภาพโซเวียต

ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art

คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ

ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street)

เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น

ร้านอาหารต่างๆมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

อิสระเลือกชม ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่2)

หลังทานอาหารค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก : Art Moscow Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)



วันที่ 3 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด - โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - IZMAILOVO MARKET

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev Posad)

อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้นมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร

เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 15-18

เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ (Orthodox)

ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอร์กิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra)

ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน 1993 อีกด้วย

ให้ท่านเข้าชมโบสถ์อัสสัมชัญโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน

เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 

สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง

ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ที่ทำพิธี

ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้

จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ำจาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็นศิริมงคล

น้ำในบ่อเป็นน้ำธรรมชาติ “มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ

หลังจากนำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น (มื้อที่4)

บ่าย นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลูกดก,

ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ,ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น (มื้อที่5)

หลังทานอาหารเย็นนำท่าน ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดง

ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

และมีของที่ระลึกด้วย

หมายเหตุ  : กรณีละครสัตว์งดการแสดงและบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ที่พัก: Art Moscow Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)



วันที่ 4
พระราชวังเครมลิน  - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  - เนินเขาสแปร์โรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – อิสระช้อปปิ้งที่

OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สร้างขึ้นมาพร้อมกรุงมอสโคว์

เป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไป  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนั้น นำท่านเข้าชม

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Armory) เป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย

ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

และเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของรัสเซียด้วย นำเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์

(Sparrow Hills)

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัย

สตาลิน 1ใน7ตึก

นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาไ

ด้ด้วย ให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow University)

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซียมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างในสมัยสตาลิน สร้างเสร็จใน

พ.ศ. 2496 สูงถึง 36 ชั้น บรรดาผู้นำรัสเซีย (Russia) และผู้มีชื่อเสียง

ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น (มื้อที่7)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE BELAYA

DACHA ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย  อาทิ เช่น BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE,

ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร อาหารจีน (มื้อที่8)

ที่พัก: Art Moscow Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)



วันที่ 5 ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9)

หลังจากรับประทานอาหารเช้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์

เพื่อเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย

12.30 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY068

18.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี้ รอทำการเปลี่ยนเครื่อง

21.40 ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY402

วันที่ 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.45+1 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม



เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)

โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน

4.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (พร้อมแจ้งเลขสะสมไมล์)กรุณาส่งพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมือ

งท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน

กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง

มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้

5.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก

เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ

เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.อัตราค่าบริการนีร้วม



1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง

หากโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม)

หมายเหตุเพิ่มเติมเรื่องโรงแรม

- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่

(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก

3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม

- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

- กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ซึ่งห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5. . ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการ Etihad Airways 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000

บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย

บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)

7.อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ



2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ  45 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง

8.ค่าวีซ่าและบริการต่างๆ สำหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง

เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม



8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม

และไม่สามารถรับประกันได้

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว

ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์

(ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


