(RUS-SMZ-6DT5)

รัสเซีย : มอสโคว์-ซาร์กอร์ส 6 วัน 4 คืน
บิน Turkmenistan Airlines (T5)

ตารางการเดินทาง
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วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่

สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์
MOSCOW –จัตรุ สั แดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม
METRO-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รแี่ ชมเบอร์-โบสถ์อสั สัมชัญ
มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต

วันที่หา้

มอสโคว์-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล- IZMAILOVSKY MARKET-อาชกาบัต

วันที่หก

อาชกาบัต-กรุงเทพ ฯ

(-/-/D)
(B/L/-)
(B/L/-)
(B/L/-)
(B/L/-)
(-/-/-)

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

21-26 ธ.ค.62
28 ธ.ค.-02 ม.ค.63

25-30 ม.ค.63
22-27 ก.พ.63
07-12 มี.ค.63
21-26 มี.ค.63

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

33,999.- 33,999.35,999.- 35,999.-

33,999.- 5,000.35,900.- 5,500.-

33,999.- 33,999.-

33,999.- 5,000.-

28 มี.ค.-02 เม.ย.63
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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์ - METRO –ถนนอารบัต

(-/-/D)

02.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ D1 – D4 ประตู 3 โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 642
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

04.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (DME)โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 642
(10.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต ASB )

13.20 น.
15.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (DME) โดยเที่ยวบินที่ T5 705
เดินทางถึง สนามบิน MOSCOW (DME) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

คํา่

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

MOSCOW –จัตรุ สั แดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม

(B/L/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่บริเวณ จัตรุ สั แดง “Red Square” หัวใจของกรุงมอสโคว์(Moscow)
ถ่ายภาพหน้า จัตุรสั แดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็ นสถานที่สาํ คัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็ นจัตุรสั ที่
สวยงามที่ สุดในโลก เป็ นสถานที่ เก็ บ
ศพเลนิ นศาสดาของประเทศสัง คม
นิ ยม สร้างด้วยหินแกรนิ ต และหินอ่อน
นับล้านชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็ น
ลานหินโมเสกเป็ นพื้ นที่ลานกว้าง ทาง
ด้า นหน้า จัตุ รัส แดงนั้ น เป็ นที่ ต้ัง ของ
กิ โ ลเมตรที่ ศู นย์ของรัสเซี ย สังเกตุ ไ ด้
จากที่ พื้ นถนนจะมี สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น
วงกลม และภายในวงกลมนี้ เองก็จะมี
นักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้น
และโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไป
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เที่ยง

คํา่

ด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้ มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว
130 เมตร ทําหน้าที่เป็ นสถานที่จดั งานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมั ย บริเวณจัตุรสั แดงยัง
ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
รัสเซีย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กบั ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่ งสถาปั ตยกรรมที่
กลายเป็ นสัญลักษณ์สําคัญของกรุ ง
มอสโคว ด้ว ยรู ป ทรงที่ มี ลัก ษณะ
เป็ นโดมรูปหัวหอม สี สันสดใส ตั้ง
ตระหง่ า นสง่ า งาม ขนาบข้า งด้ว ย
กํา แพงเครมลิ น สร้า งขึ้ นโดยพระ
เจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible)
เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานในการรบ
ชนะเหนื อกองทั พ ของมองโกลที่
เมื อ งคาซาน ในปี พ.ศ. 2095
หลัง จากถู ก ปกครองกดขี่ ม านาน
หลายร้อ ยปี และออกแบบโดย
สถาปนิ ก ปอสนิ กยาคอฟเลฟ
(PostnikYakovlev) ด้วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทําให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรง
พอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้ มากจึงมีคาํ สัง่ ให้ปูนบําเหน็ จแก่สถาปนิ กผู ้ออกแบบด้วยการควัก
ดวงตาทั้งสองเพื่อไม่ให้สถาปนิ กผูน้ ้ันสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ ได้อีกการกระทําในครั้งนั้นของพระเจ้าอี
วานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหดนั้นเอง
นําท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม)ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่ สุดในกรุงมอสโก
แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้ อกัน อย่างหลากหลายชนิ ด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถนที่หนึ่ ง
ที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดด
เด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้ นค้าเปิ ดให้ บริการมากมายสําหรับให้ผูท้ ี่เดินทางหรือผู ้
ที่ชอบการช้อปปิ้ งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีท้งั รูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่
อ่า และที่ สําคัญ ตั้งอยู่บริ เวณลานกว้างในย่านจตุ รัสแดงห้างสรรพสิ นค้ากู ม มีการจําหน่ ายสิ นค้าประเภท
อุปโภคและบริโภคเช่น เสื้ อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่หอ้ เครื่องสําอางค์ นํ้าหอม และสินค้าที่เป็ น
ประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
อิสระอาหารคํา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

METRO-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รแี่ ชมเบอร์-โบสถ์อสั สัมชัญ

(B/L/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี
METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ สถานี รถไฟใต้ดิน สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รบั การยกย่องจากทัว่ โลก
ว่ า เป็ นสถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ดิ น ที่ ส วยที่ สุ ด ในโลก ซึ่ ง ในแต่ ล ะสถานี จ ะมี ก ารตกแต่ ง ที่ แ ตกต่ า งกัน ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานี รถไฟใต้ดินได้กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการ
ก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึ งใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานี ยงั เป็ นที่ บญ
ั ชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ใน
ปั จจุบนั รถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี ดว้ ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ
เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรบั สัง่ ให้สร้างเพื่อ
ใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อม
ปราการไม้ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาว
รัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า
ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ น
พิพิธภัณฑ์ และที่ต้งั สถานที่ สาํ คัญหลาย
แห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ
ระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้ น นํ า ท่ า นถ่ า ยรู ป ด้า นหน้ า คู่ กับ จากนั้ น เข้า ชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์อ าร์เ มอร์รี่ แ ชมเบอร์ (ARMOURY
CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็ นสถานที่เก็บสมบั ติล้าํ ค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น
ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้ องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรง
ของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง
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จากนั้นชม โบสถ์อสั สัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สาํ คัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับ
ลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่ มีมาก่อนแล้ว ใช้
ในการประกอบพิ ธี ร าชาภิ เ ษก ชม
ป้ อมปื นใหญ่ , หอระฆังพระเจ้าอี
วานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลา
ในการเข้า ชมเพี ย งวั น ละ 4 รอบ
เท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30,
16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลา
นั ด หมายอย่ า งเคร่ ง ครัด ) (หากมี
พิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่
อนุ ญาตให้เข้าชมด้านใน)

คํา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

อิสระอาหารคํา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต

(B/L/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ สู่เมืองซากอร์ส ซึ่งห่างจากตัวมอสโคว์ไป
ประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชั ่วโมง ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดใน
คริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญ
ของประเทศ เป็ นวิทยาลัย สอนศิ ลปะ
การร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพ
ไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวง
และนักศึกษาจํานวนนับร้อยคน
"เซอร์กาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad)
หรือ "ซาร์กอส" (Zagorsk) อีกหนึ่ ง
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของ
แคว้นมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของ
ประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูห่ ่าง
จากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 70 กิโลเมตร เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมือง
เซอร์กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ (Orthodox) ซึ่งเป็ นกลุ่มสถาปั ตยกรรมของทริ
นิ ตี เซอร์กิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกใน
1993 อีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นนําท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้ นเมื่อปี
ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญํุตาแด่พระเป็ น
เจ้าที่ทรงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี
ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ ําพรรคคอมมิวนิ สต์ในขณะนั้นได้สงั ่ ให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายนํ้าที่ใหญ่
ที่สุดในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุ มตั ิให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ ยเงิน
บริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจําลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้ จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดย
สร้างเสร็จสมบูรณ์และทําพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
สําคัญระดับชาติของรัสเซีย

คํา่

จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 15 ในอดีตเป็ นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปิ นที่มีผูอ้ ุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็ น
ย่านที่พกั ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต์ปัจจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ นจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟเดินทางกลับเข้ากรุงมอสโคว์
อิสระอาหารคํา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้

มอสโคว์-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล- IZMAILOVSKY

MARKET-อาชกาบัต

(B/L/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพ
ของนครมอสโควที่ อยู่เบื้ องล่างได้โ ดยทั้งหมด จึ งทําให้เลนิ นผู ้นําพรรคคอมมิวนิ สต์ในอดี ตเลื อกเนิ นเขา
นกกระจอกแห่งนี้ เป็ นที่ต้งั บ้านพักของตน ปั จจุบนั พื้ นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยมอสโคว
ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรว์ เป้ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ได้รบั การก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลา
นั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รบั การตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็ นจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว ที่คู่รกั นิ ยมมา
ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกล้กบั Izmailovo Royal Estate จึงเป็ นที่มาของ
ชื่อ Izmailovsky ที่เป็ นชื่อของตลาดนัดแห่งนี้ นัน่ เอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่น่าซื้ อหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็ น
ตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็ นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื้ อสินค้าจากรัสเซียควรระวัง
การซื้ อภาพวาดสี น้ํ า มัน เก่ า ๆ และงานทองเหลื อ งงานศิ ล ปะโบรา ณที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ศาสนาไว้ใ ห้ม ากๆ
เนื่ องจากว่ามีกฏหมายห้ามนําของเก่าเหล่านี้ ออกนอกประเทศรัสเซีย
อิสระอาหารคํา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านอําลาเมืองมอสโคว์ เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจากสนาม เมืองมอสโคว์ (DME)

คํา่
20.45 น.

โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 726

วันที่หก

อาชกาบัต-กรุงเทพฯ

(-/-/-)

04.00 น.
05.10 น.

ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดยเที่ยวบินที่ T5 645

13.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ

แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต
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** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือตํากว่
่ ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สํารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชําระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
หมายเหตุ **บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ ดินทางตํากว่
่ า 20 ท่าน***
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษทั ฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุ กๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอี กครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่ งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
สามารถคืนเงินได้ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุ กๆ
บริการอื่นๆเป็ นสําคัญ

ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น1TWN +1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง สายการบิน เติรก์ เมนิ สถาน ให้ท่านละ 1 ใบนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ /
กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-อาชกาบัต-มอสโคว์/มอสโคว์-อาชกาบัต-กรุงเทพฯ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่านํ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
แจกนํ้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
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วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุตาํ ่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5 วัน = 15 USD
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5 วัน = 10 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน = 18 USD รวมทั้งหมด 43 USD ต่อท่านค่ะ
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
ในกรณีที่ผูโ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นใน
กรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรือ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม
ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทําโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เนื่ องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่ า มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และ
เมื่อตัว๋ ออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ ได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
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**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาํ การ
จองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี*
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