รัสเซีย [มอสโคว - ซารกอรส]
6 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอทิฮัท (EY)

เชิ ญท อ งเที่ย วแดนหมี ขาว ดิ นแดนผสมผสานวั ฒนธรรมของยุ โรปและเอเชี ยไว ดวยกั น ออกมาเป น
เอกลักษณเฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว (Moscow) ถายรูปที่โบสถเซนตบาซิล
(Saint Basil's Cathedral) หรือที่รูจักในนามโดมหัวหอม เขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand
Kremlin Palace) ที่ ประทับ ของพระเจาซาร ชมสถานีรถไฟใตดิ นกรุงมอสโค ถือไดวามีความ
สวยงามมากที่สุดในโลก ชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญและถูกที่สุด
ของประเทศ ชมบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่เมืองซารกอรส (Zagorsk)
***ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด***
กําหนดการเดินทาง

22-27 ก.ย., 29 ก.ย.-4 ต.ค. 2559
6-11, 13-18, 20-25 ต.ค., 27- ต.ค.-1 พ.ย. 2559
3-8, 10-15, 17-22, 24-29 พ.ย. / 1-6 ธ.ค. 2559
Day 1: กรุงเทพฯ
Day 2: อาบูดาบี้ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว –
ถนนอารบัต - สถานีรถไฟใตดิน – วิหารเซนตซาเวียร
Day 3: มอสโคว – ซารกอรส – ชอปปงที่ IZMAILOVO MARKET
Day 4: พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – เซนตบาซิล - ละครสัตว
Day 5: มอสโคว – สนามบิน
Day 6: อาบูดาบี้ – กรุงเทพ
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วันแรกของการเดินทาง
15.30 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร อ มกั น ณ สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ ดยสารระหว า งประเทศประตู 8 วันแรกของการ
เคานเตอร Q สายการบินเอทิฮัทโดยมีเจาหนาที่ Go Holiday Tour คอย เดินทาง

กรุงเทพ

ตอนรับและอํานวยความสะดวก
18.20 น.

ออกเดินทางสูอาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮท
ั เที่ยวบินที่ EY 405

21.55 น.

ถึงสนามบินอาบูดาบี้ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ

วันที่สองของการเดินทาง

อาบูดาบี้ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว –
ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใตดิน – วิหารเซนตซาเวียร

03.05 น.

ออกเดินทางตอสูก
 รุงมอสโคว โดยสายการบินเอทิฮท
ั เที่ยวบินที่ EY 65

07.40 น.

ถึงสนามบิ นดามาเดียดาวา กรุง มอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรั สเซี ย (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุ ล กากรแล ว นํ า เดิ นทางสู เ นิ น เขาสแปร โ รว (Sparrow

Hills) จุ ด ชมวิ ว ที่

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูง
เจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูก
ตั้ งอยู เ ป นจํ า นวนมากที่ ท า นสามารถเลื อ กซื้ อ และต อ รองราคาได ด ว ย นํ า ท า นสู
ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยาน
การคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูป
เหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานชมสถานีรถไฟใตดน
ิ กรุงมอสโค

ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดใน

โลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงาม
ของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจด
ุ เริ่มตนมาจากชวง
สหภาพโซเวียต

แรกสุดที่สตาลิน

ขึ้นมาเปนผูนาํ

ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นาํ มาตกแตงภายในสถานีนั้นเปน

ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพือ
่ ระลึกถึง
คุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปน รูปหลอ ภาพสลักนูนต่าํ
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral
of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองทีใ่ หญ
ที่สุดในรัสเซีย

สรางขึ้นเพือ
่ เปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน

เมื่อป

ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พก
ั IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

มอสโคว – ซารกอรส – ชอปปงที่ IZMAILOVO MARKET

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะ
เมื อ งซากอร ส ได เ ป น ที่ ตั้ ง ของศาสนสถานที่ ใ หญ ที่ สุ ด และเก า แก ที่ สุ ด ใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ
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ชมโบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมี
ยอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มี
โลงศพสี เ งิ น ของนั ก บุ ญ เซอร เ จี ย สที่ ภ ายในบรรจุ ก ระดู ก ของท า น ประชาชนที่
ศรั ท ธ าจะเดิ น ทางมาสั ก ก าระด ว ยการจู บ ฝา โลงศ พ ช มโบสถ อั ส สั ม ชั ญ
(Assumption Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางใน
สมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัส
วิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ
เกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทน
สําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางใน
สมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหง
พระราชวังเครมลิน แตที่นี่สูงกวา ชมบอ น้ําศักดิ์ สิทธิ์ (Chapel Over the
Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

จากนั้นใหทานได เลือกซื้อ สินคาของที่ระลึก ราคาถูก บริเวณตลาดนัด หนาโบสถ
โดยเฉพาะตุ ก ตาแม ลู ก ดก ซึ่ ง มี ใ ห เ ลื อ กมากมายหลายแบบ จากนั้ น นํ า ท า นสู
IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูก
ดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ
และอื่ น ๆอี ก มากมาย

จากนั้ นนํ า ท า นล อ งเรื อ ชมความสวยงามสองฝ งแม น้ํ า

Moskva ดื่มด่ํารับบรรยากาศแบบสบายๆ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พก
ั IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – เซนตบาซิล – ละครสัตว
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปน
ศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ การเงิ น การศึ ก ษา และ การเดิ น ทางของประเทศ มี
ประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนน

ระยะทาง 75 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin
Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหา
ราชทรงย า ยไปนครเซนต ป เ ตอร ส เบิ รก ป จ จุ บั นเป นที่ ป ระชุ ม ของรั ฐ บาลและที่
รั บ รองแขกระดั บ ประมุ ข ของประเทศ นํ า ท า นสู จั ตุ รั ส วิ ห าร ถ า ยรู ป กั บ โบสถ
อัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขา
ชมด านในโบสถอั สสัม ชัญ ซึ่งเปนโบสถ ที่สํา คัญใชในงานพิธีก รรมที่สํา คัญ เช น
การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากนั้นชมระฆังพระเจา
ซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อ
นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปน
ใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิง
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เลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญ
จะไม อ นุ ญ าตให เ ข า ชมด า นใน) นํ า เข า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ อ าร เ มอรี่ (The
Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสม
ของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสม
ของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่
20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของ
พระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

นํ า ชมจั ตุ รั ส แดง (Red

Square) ลานกว า งใจกลางเมื อ งที่ เ ป น เวที ข อง

เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ในประวั ติ ศ าสตร ข องรั ส เซี ย ไม ว า จะเป น งานเฉลิ ม ฉลองทาง
ศาสนา หรื อการประทว งทางการเมือ ง สรา งในสมัยคริส ตศตวรรษที่ 17 ปจ จุบั น

ระยะทาง 86 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

สถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของ
กลุ ม สถาป ต ยกรรมที่ ส วยงาม อั น ได แ ก วิ ห ารเซนต บ าซิ ล (Saint

Basil's

Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร
ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจาก
ทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชม
หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของ
เมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง
น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหิน
ออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควร
พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก
15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของ
ที่ระลึกดวย***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการ
แจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
นําเขาสูที่พก
ั IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง

มอสโคว – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.00 น.

นําคณะเดินทางสูสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว

12.35 น.

ออกเดิ น ทางโดยสายการบิ น เอทิ ฮั ท

เที่ ย วบิ น ที่

EY

68

***คณะเดินทางวันที่ 27 ต.ค. เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 12.50 น. และ
ถึงอาบูดาบี้เวลา 19.20 น. ***
18.55 น.

ถึงสนามบินอาบูดาบี้ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ

21.25 น.

ออกเดินทางสูกรุงเทพมหานครโดยสายการบินเอทิฮัท เที่ยวบินที่ EY 402
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***คณะเดินทางวันที่ 27 ต.ค. เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 21.35 น. และ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 06.45 น. ***

วันที่หกของการเดินทาง
07.10 น

อาบูดาบี้ – กรุงเทพ

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

โปรแกรม : รัสเซีย (มอสโคว – ซารกอรส)
6 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอทิฮท
ั (EY)
กําหนดการเดินทาง

22-27 ก.ย., 29 ก.ย.-4 ต.ค. 2559
6-11, 13-18, 20-25 ต.ค., 27- ต.ค.-1 พ.ย. 2559
3-8, 10-15, 17-22, 24-29 พ.ย. / 1-6 ธ.ค. 2559
อัตราคาบริการ

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

ราคา
39,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง
(หองคู 2 เตียง แบบไมมเี ตียงเสริม)
*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั *
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พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

3,500.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน

39,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน
(หองคู 2 เตียง แบบไมมเี ตียงเสริม)

39,900.-

*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั *
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

18,000.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
สอบถาม

(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบินระหวางประเทศชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจา ยที่ทางสายการบินกําหนด)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชาํ นาญเสนทาง
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกจากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิป)
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นในประเทศรัสเซียและพนักงานขับรถทองถิ่นรัสเซียตลอดรายการเดินทาง
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้าํ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
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4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก ซึ่งโดยมาตรฐาน
3 ดอลลาร ตอคน ตอวัน 6x3 = 18 USD.)
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากทีช
่ ําระมัดจําทันที
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
4. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส
 ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา4-5ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลือ
่ นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
GO3: RUSSIA 6D 3N (EY) rev 14062016

หนา 7 จาก 8
www.goholidaytour.com

2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่ อ งจากการวางแปลนห อ งพั ก ของแต ล ะโรงแรมแตกต า งกั น จึ ง อาจทํ า ให ห อ งพั ก แบบห อ งเดี่ ย ว
(Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูค นละชั้นกั น และโรงแรมใน
รัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบไมมี
เตียงเสริม

2.

โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ เปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเ กิดความเหมาะสม หองที่เปนห องเดี่ยวอาจเป นหองที่ มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน
การเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถรั บ ผิ ด ชอบในอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากโรงแรมที่ พั ก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล
, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการ
เดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
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