Special Russia

มอสโคว์-ซากอร์ส วัน คืน
กําหนดการเดิ นทาง
วันแรก

- มิ.ย.

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
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นัดคณะพร้อมกันที สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน ประตูหมายเลข เคาน์ เตอร์ Q สายการบิ นกาต้ าร์
แอร์เวย์ส เจ้าหน้ าทีพร้อมคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสูก่ รุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที ยวบิ นที QR831
เดิน ทางถึงสนามบิ นโดฮา ประเทศกาต้ าร์ จากนันนําท่านเปลียนเครือง
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นโดฮา โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที ยวบิ นที QR229
เดิน ทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซี ย หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือ
เดินทางและรอรับสัมภาระ จากนันนํ าท่านเข้าสูต่ วั เมืองมอสโคว์
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม Izmailovo Gamma หรือระดับ เทียบเท่า

วันที สอง

มอสโคว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดิน ทางเข้าสูต่ วั เมืองมอสโคว์ เมืองหลวงที ยิ งใหญ่ของรัสเซี ย หรืออดีตสหภาพโซเวียตที
ยิ งใหญ่ ชมความวิจติ รงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพัน ธรัฐรัสเซียทียิงใหญ่
นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็น จุดกําเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์
รัสเซีย ทีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึนในปี ค.ศ.
โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูร ิ
้
โดลโกรูก ี มีรบั สังให้สร้างเพือใช้ปองกัน ศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ทีเป็นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว์ ตามความเชือของชาวรัสเซียเครมลินคือทีสถิตย์ของพระเจ้า ปจั จุบันพระราชวังเครมลิน
เป็นพิพธิ ภัณฑ์ และทีตังสถานทีสําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช
และสิงก่อสร้างอืนๆอีกมากมาย ชม โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงทีเก่าแก่สาํ คัญและใหญ่ทสุี ดในเครมลิน

. น.

กลางวัน
บ่าย

คํา

วันที สาม
เช้า

โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีมีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธรี าชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวัน ละ
รอบเท่านันคือ . / . / . / . น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนันกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จากนันชม ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รีแชมเบอร์ ซึงเป็นทีเก็บสมบัตลิ าค่
ํ าของกษัตริยร์ สั เซีย
อัน ได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคํา,เครืองบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่
อีสเตอร์ทหาชมได้
ี
ยากยิง จากนันชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปืน ใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์
ทีใหญ่ทสุี ดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรสั แดง ทีมีความสําคัญในหน้ าประวัตศิ าสตร์การเมืองรัสเซีย ชมจัตุรสั แดง
ซึงเป็นสถานทีสําคัญตังอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์ เป็ น จัตรุ สั ทีสวยงามทีสุดในโลก เป็นสถานทีเก็บศพ
เลนิน ศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหิน แกรนิตและหิน อ่อนนับล้านชิน ตอกลงบนพืนจนกลายเป็น
ลานหิน โมเสกเป็นพืนทีลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน เป็นทีตังของกิโลเมตรทีศูน ย์ของรัสเซีย สังเกต
ได้จ ากทีพืนถนนจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนีเองก็จะมีนักท่องเทียวเข้าไปยืน กลางวงกลม
นัน และโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตวั เองไปด้านหลังเพืออธิษฐานให้ได้กลับมาทีมอสโคว์อกี ครัง ลานกว้างของ
จัตรุ สั แดงนีมีพนที
ื กว้าง
เมตร ยาว
เมตร ทําหน้าทีเป็นสถานทีจัดงานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมา
หลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานทีท่องเทียวอืนๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น
พระราชวังเครมลิน พิพ ธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้ากุม เป็น ต้น จากนันนําท่านถ่ายรูป
ภายนอกของ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ทีสร้างขึนโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุ สรณ์
สถานของผูน้ ําพรรคบอลเชวิค ทีปจั จุบัน ล่มสลายไปกับความยิงใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระ
เจ้าอีวานที จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม ยอดหลากสีสนั สวยงาม จนนักท่องเทียวเรียก
กัน ว่า โบสถ์ลกู กวาด สร้างด้ว ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ที
หลังจากสร้างเสร็จก็ถกู ควักดวงตาทังสองข้าง โดยคําสังของพระเจ้าอีวานที หรือกษัตริยอ์ วี านผูโ้ หดร้าย
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมาก จึงมีคาํ สังให้ปนู บําเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้ อกแบบด้วย
การควักดวงตาทังสอง เพือไม่ให้สถาปนิกผูน้ ันสามารถสร้างสิงทีสวยงามกว่านีได้อกี จากนันให้ท่านช้อป
ปิงที ห้างสรรพสิ นค้ากุม ห้างทีเป็นสถาปตั ยกรรมทีเก่าแก่ของเมือง สร้างมาตังแต่ปีค.ศ.
ทังใหญ่โต
และสวยงาม จําหน่ ายสินค้าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมชือดังหลากหลายแบรนด์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันนําท่านเดิน ทางกลับทีพัก โรงแรม Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
มอสโคว์-ซากอส-มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนันนําท่านเดิน ทางสู่ เมืองซาร์กอส Zagorsk หรือ Sergiev Posad เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
มอสโคว์ ห่างจากมอสโคว์ประมาณ กิโลเมตร ซากอร์สเป็ นทีตังของศาสนสถานทีใหญ่ทสุี ดและเก่าแก่
เป็น เมืองทีพบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเยฟ โปสาด หรือเซอร์เจียส แห่งราโดเนซในปีค.ศ.
เมืองนีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็น ทีตังของศาสนสถานทีใหญ่ทสุี ดและเก่าแก่ทสุี ด ในคริสต์ศตวรรษที
- เป็นทีแสวงบุญทีศักดิสิทธ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอน
การวาดภาพไอคอน นําท่านชมโบสถ์เก่าแก่แห่งซาร์กอส ทีภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุ ญ มีแท่นสําหรับ
ประกอบพิธขี องพระสังฆราชและทีสําหรับนักร้องนําสวด ชันล่างเป็นห้องครัวสําหรับทําอาหารให้กบั คนจน

กลางวัน
บ่าย
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จากนันชม โบสถ์อสั สัมชัญ ทีสร้างเลียนแบบโบสถ์ทพระราชวั
ี
งเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูรอ้ น
และชมโบสถ์โฮลีทรินิต ี สร้างในปี ค.ศ. เป็น โบสถ์แรกของเมืองนี สถาปตั ยกรรมแบบยอดโดมหัว
หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็น โบสถ์ททํี าพิธี ท่านสามารถ
ร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้... จากนันมีเวลาให้ถ่ายรูปกับหอ
ระฆัง หรือจะรองนําจาก บ่ อนํ าศักดิสิทธิ กลับ ไปเป็นศิรมิ งคล นํ าในบ่อเป็นนําธรรมชาติ มีเรืองเล่าว่า
ชายตาบอดเดินทางมาทีโบสถ์แล้วค้นพบบ่ อนํ าโดยบังเอิญ หลังจากนํานํ ามาล้างหน้า ความศักดิสิทธิก็ทาํ ให้
ชายตาบอดสามารถมองเห็น ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางกลับสู่ มอสโคว์ นําท่านเดินชม ถนนอารบัต (Arabat Street) ชือถนนนีปรากฏมาตังแต่
ศตวรรษที ในอดีตเป็ นทีอยู่ของชนชันขุนนาง และศิลปินทีมีผอู้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนน
อารบัตเป็นย่านทีพักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปจั จุบนั ถนนอารบัต กลายเป็ น ถนนคนเดินที
มีชอเสี
ื ยงทีสุดของรัสเซีย เป็น แหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้านขายของทีระลึก ร้านกาแฟ เป็นต้น
รับประทานอาหารคํา ณ.ภัตตาคารจีน
จากนันนําท่านเดิน ทางกลับทีพัก โรงแรม Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า

วันที สี

มอสโคว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึนเมือปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท ี 1 เพือ
เป็น อนุ สรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญ ุตาแด่พระเป็นเจ้าทีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้น จากสงครามน
โปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ตอ่ มาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ ําพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนัน
ได้สงให้
ั ทุบโบสถ์ทงิ เพือดัดแปลงเป็น สระว่ายนําทีใหญ่ทสุี ดในโลก จนเมือปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส
เยลซิน ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารก่อสร้างวิหารขึนมาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทังประเทศ ซึงจําลองของเดิมได้
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนีจึงกลับมายืนหยัดทีเดิมอีกครังโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทําพิธเี มือวัน ที 19
สิงหาคม ค.ศ.2000 ปจั จุบนั วิหารนีใช้ในการประกอบพิธกี รรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านขึนสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ (Spallow Hills)” เป็ น จุดชมวิวทีมองเห็น ทัศนียภาพ
ของนครมอสโควทีอยู่เบืองล่างได้โดยทังหมด จึงทําให้เลนินผูน้ ําพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนีเป็นทีตังบ้านพักของตน ปจั จุบนั พืนทีดังกล่าวเป็น ทีตังของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็น
จุดชมวิวทีสวยทีสุดในมอสโคว์ ให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึงสร้างด้วยสถาปตั ยกรรมแบบเล
นิน และยังเป็น ต้น แบบการสร้างอาคารในยุคต่อๆ มา จากนันนําท่านเดินทางสู่ Outlet Village แหล่งช้อป
ปิงอีกแห่งหนึงของมอสโคว์ มีเวลาให้ท่านช้อปปิงสินค้าพืนเมืองรวมถึงสิน ค้าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ Adidas,
Converse, Crocs, Furla, Guess, Nike, Puma, Quicksilver, Samsonite, Tommy Hilfiger เป็ นต้น เพือ
ความสะดวก อิ สระอาหารคําตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดิน ทางสู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์คอ่ นข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจําเป็ นต้องเผือ
เวลาในการเดิน ทางสู่สนามบิ น
ออกเดิ นทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที ยวบิ นที QR230

กลางวัน
บ่าย

18.00 น.

. น.

วันที ห้า
. น.
. น.
19.00 น.

กรุงเทพฯ
เดิน ทางถึงสนามบิ นโดฮา ประเทศกาต้ าร์ จากนั นนําท่านเปลียนเครือง
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ส เที ยวบิ นที QR832
เดิน ทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ


อัตราค่าบริการ
Special Russia

วัน คืน (QR)

-

มิ.ย.

ผูใ้ หญ่ทา่ นละ (พัก - ท่าน/ห้อง)

,

พักเดียวเพิมท่านละ

,
,

ราคาไม่รวมตัวท่านละ

**ไม่รวมค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ น และ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ ,
(กรุณาชําระค่ าทิ ปพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **

บาท

หมายเหตุ
1. อัตราค่าเดินทางนีเป็นราคาโปรโมชันต้องมีจํานวนผูโ้ ดยสารทีเป็นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
2. บัตรโดยสารของการบิน เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก
3. โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุ ญาตให้เด็กอายุตากว่
ํ า ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม

ท่าน และจะต้องชําระมัดจํา

อัตรานี รวมบริการ
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส ชันประหยัด เส้น ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว์-โดฮา-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทีระบุ
 ค่าอาหารและเครืองดืมและค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 มัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุตากว่
ํ า ปี และผู้ใหญ่ท ี
อายุเกิน ปี จะได้รบั การคุม้ ครองกรมธรรมพ์ไม่เกิน , บาท (ทังนีเป็นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดิน ทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วัน ที
เม.ย. และท่านต้องชําระเพิม หากมีการเรียกเก็บเพิมจากสายการบิน

อัตรานี ไม่รวมบริการ
 ค่านํ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี น กว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดิน ทาง
 ค่าทิ ปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ น-ร้านอาหาร ในรัสเซี ย และ หัวหน้ าทัวร์ ต้องเก็บ เพิมจากราคาทัวร์อีกท่ านละ ,
บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์กอ่ นออกเดิ นทาง)
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
 ค่าใช้อาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการหรือจ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าวีซ่าสําหรับ ชาวต่างชาติ (ยืนวีซ่าด้วยตนเอง)
 สําหรับราคานีบริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทียวหากมีการเก็บเพิม
 ค่าประกัน การเดินทางทีนอกเหนือจากรายการทัวร์
เงือนไขการจองทัวร์
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทันทีหลังจากได้รบั การยืน ยัน การจอง และส่งสําเนาหน้ าหนังสือเดิน ทางทันที
2. หากมีการยกเลิกการจอง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจําหรือค่าทัวร์ เนืองจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษ ไม่สามารถ
โยกย้ายเป็นรายการอืนได้
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
กรณีทท่ี านยกเลิกการเดิน ทางและมีผลทําให้คณะเดิน ทางไม่ครบตามจํานวนที
บริษัทฯ กําหนดไว้ เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผูเ้ ดินทางอืนทีเดิน ทางในคณะเดียวกัน บริษทั ฯ ต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ทีเกิดจากการยกเลิก ของท่าน
4. กรณีเจ็บป่วย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่ามัดจําทังหมด เนืองจากเหตุผลในข้อ และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารแล้ว บริษัทฯ จะทําการคืน เงินได้หรือไม่ ขึนอยูก่ บั สายการบินตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน ณ ประเทศทีเราเดิน ทาง
การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์ส่วนทีเหลือจะขอ
เก็บทังหมดก่อนเดิน ทางอย่างน้อย วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ค่ามัดจําทังหมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดิน ทางอย่างน้อย วัน ทําการ มิฉะนันบริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
ทังหมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดและหากแจ้งยกเลิกก่อนออกตัวโดยสารเครืองบิน หรือถูกปฏิเสธวีซ่ากรณีเป็น ชาวต่างชาติ บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการคืน ค่ามัดจํา , บาท

หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
2. กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดิน ทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมี
เหตุทําให้การเดิน ทาไม่สามารถออกเดิน ทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคืน เงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
3. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมดหรือบางส่วน
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับ ผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบิน กําหนด
7. ในประเทศต่างๆ มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนในเรือง
การสูบบุ หรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
8. กรณีทท่ี านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโ รคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า - ชัวโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว ของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
9. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้ าค่อนข้างนาน หากวันเดิน ทางดังกล่าวตรงกับวันที
สถานทีเข้า ชมนันๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืน เงิน
ค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดิน ทาง เป็น ผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มกี ารคืน เงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
10. หากเป็นช่วงคริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็นช่วงวัน หยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้พจิ ารณาก่อนการจอง
ทัวร์

รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทังนี เพือประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
ในประเทศรัสเซีย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดการเข้าชมสถานทีและพระราชวังต่างๆ ไม่ตรงกัน หากรายการ
ทัวร์ทีเดิ นทาง สถานทีใดปิ ดโดยไม่ทราบล่วงหน้ า บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงเข้าชม
สถานที อืนทดแทนหรือคืนเงิ นค่าเข้าชมให้ กรณี ทีไม่สามารถจัดทดแทนได้

ข้อมูล เพิ มเติ มเรืองโรงแรมทีพัก
1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง
เดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ ท่าน / เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ เตี ยงเดี ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น เตี ยงใหญ่กบั เตี ยงพับ เสริม
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมติ าํ
กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในรัสเซียทีมีลกั ษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนํา ซึงขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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