RUS BRA6D(TG) OCT







มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย
สถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สดุ ในโลก
รัสเซี่ยนเซอร์คัส การแสดงละครสัตว์ กายากรรม และ มายากลอั นน่าตื่นตาตื่นใจ
ชมพิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่เก็บสมบัติล้าค่าของกษัตริย์รสั เซีย
OUTLET VILLAGE อิ สระช้อปปิ้ ง สินค้าแบนด์ดัง

กาหนดการเดิ นทาง
4-9, 25-30 ตุลาคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์
08.00 น. คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุป๊ )
สายการบิ นไทย โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 974
16.15 น. ถึงสนามบิ นโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
20.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
พักค้างคืน Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง กรุงมอสโคว์

07.30 น.
เช้า

กลางวัน
บ่าย

17.30 น.
19.00 น.
22.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ZAGROSK ซึง่ อยู่ห่างจากกรุงมอส
โคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทร่ี ่งดงามนา
ชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจชาวศริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่
ทีส่ ุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่ BELL TOWER บ่อน้ ามนต์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ และวิหารนักบุญเซ็นต์ เซอร์
เจียส ทีผ่ คู้ นเคารพและศรัทธา มากราบไหวูช้ าท่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาคณะชม Novodevichy Convent อารามเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ทีเ่ คยเป็ นทีค่ ุมขัง พระนางโซเฟีย
และบรรดาเชื้อ พระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศ าสตร์ราชวงศ์โ รมานอฟ ป จั จุบนั ใช้เ ป็ นสุ ส านส าหรับ
สุภาพสตรีคนสาคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ
จากนัน้ นาคณะขึน้ สู่จุดสูงสุดของ กรุงมอสโคว์ท่ี เนิ นเขาสแปโรว์ แวะถ่ายรูปกับมหาวิ ทยาลัยมอส
โคว์ นาคณะชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในรัสเซีย ซึง่ ได้รบั การบูรณะขึน้
ใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน (4)
นาท่านชม ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซี ย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์ และกายกรรมที่จดั
แสดงให้ชมอย่างตื่นเต้น เร้าใจ
นาท่านเข้าทีพ่ กั ณ Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม กรุงมอสโคว์
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เช้า

กลางวัน
บ่าย

19.00 น.
21.00 น.
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (5)
นาท่านเดินทางไปยังตลาด IZMAILOVO MARKET (ห่างจากโรงแรม 400 ม.) ให้เวลาท่านอย่าง
อิสระเพื่อเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง ณ ตลาดนัดจตุจกั รของกรุงมอสโคว์ ทีร่ วบรวมสินค้านานาชนิด ไว้
จาหน่ ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็ นนาฬิการัสเซีย , ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อาพัน ฯลฯ
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (6)
นาคณะชมสถานี ร ถไฟใต้ ดิ น กรุง มอสโคว์ ความลงตัว ของการผสมผสานเทคโนโลยีเ ข้า กับ
สถาปตั ยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้ว ย
กระจกสี หินอ่อน จนได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีม่ ศี ิ ลปะทีง่ ดงามยิง่
จากนัน้ นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกาเนิด
แห่งประวัตศิ าสตร์รสั เซีย ทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รแ่ี ชมเบอร์ ซึง่ เป็ นที่
เก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริย์รสั เซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคา,เครื่อง
บรรณาการจาก ราชวงศ์ต่ า งๆ ในยุโ รปรวมถึง ไข่อีส เตอร์ท่ีหาชมได้ย ากยิ่ง จากนัน้ ชมโบสถ์
อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร Japanese Set (7)
นาท่านเข้าทีพ่ กั ณ Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

กรุงมอสโคว์

08.00 น.
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (8)
ั ่ น้ ามอสควา เป็ น
นาท่านเดินทางสู่ โคโลเมนซึ โกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ซง่ึ ตัง้ อยู่รมิ ฝงแม่
พระราชวังเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิส บิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึง่ ได้ระดมช่างฝีมอื เยีย่ ม
กว่า สองแสนคนเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้โดยเฉพาะ นอกจากนัน้ บริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่
สวยงามอีกหลายจุดเช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BBQ ทีภ่ ตั ตาคารท้องถิน่
อิสระในการช็อปปิ้งที่ OUTLET VILLEAGE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดงั CALVIN KLEIN , ESPRIT ,
BENETTON
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย (10)

12.30 น
บ่าย
19.00 น.
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21.00 น.

นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
08.00 น.
เช้า

กรุงเทพมหานาคร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (11)
นาท่านเข้าชมเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียทีย่ งิ่ ใหญ่ตงั ้ อยู่บนเนินเขา7ลูก มีแม่น้ ามอสควา
ไหลผ่ านกลางเมือ ง ชมย่านธุ รกิจ การค้า จตุร สั แดง ซึ่งได้ช่อื ว่าเป็ นจัตุ รสั ที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดในมอสโคว์
ต้นแบบของจัตุรสั เทียนอันเหมินของปกั กิง่ ,วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึน้ ใน
สมัยพระเจ้าอิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหัวหอม 9 โรง ซึง่ เชื่อมต่อกันเป็ นอย่างกลมกลืน
ชมสุส านเลนิ น อนุ ส รณ์ ส ถานของผู้นาพรรคบอลเชวิค ที่ปจั จุบนั ล่ มสลายไปกับความยิง่ ใหญ่ ของ
สหภาพโซเวียต อิสระช้อปปิ้ งที่หา้ งสรรพสินค้ากุม (GUM) ทีม่ สี นิ ค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยีห่ ้อ
ต่างๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ณ ลานเซลฟี่ Park Zayardie สถานที่เทีย่ วใหม่ล่าสุดของรัสเซีย ของขวัญที่
รัฐบาลจัดเป็นสวนสารธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ทีเ่ พิง่ เปิดตัวเมือ่ เดือนกันยายนทีผ่ ่านมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (12)
นาท่านไปช็อปปิ้ งยัง ถนนคนเดิ นย่ านอารบัต (ARABAT STREET) เป็ นถนนที่มมี าตัง้ แต่สมัย
ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นทีอ่ ยูข่ องชนชัน้ ขุนนาง และศิลปินที่มผี อู้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต
ถนนอารบัตเป็ นย่านที่พกั ของสมาชิกระดับสูงของพรรค คอมมิวนิสต์ ปจั จุบนั ถนนอารบัต กลายเป็ น
ถนนคนเดินที่มชี ่อื เสียงที่สุดของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ
ศูนย์วฒ
ั นธรรม และโรงละคร เป็ นต้น หรือนาท่านไปยัง VEGA MALL ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้
เวลาท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างอิสระ สมควรแก่เวลา นาคณะเดินทางไปยังสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอส
โคว์เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 975

13.00 น.
บ่าย

18.25 น.

วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ........
..........................................................................................
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง
คณะเดิ นทาง
คณะเดิ นทาง
ไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน ไม่ตา่ กว่า 20 ท่าน
4 – 9 ตุลาคม 2561
25 – 30 ตุลาคม

59,500
59,500

58,500
58,500

คณะเดิ นทาง
ไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน

พักเดี่ยว

57,500
57,500

7,000
7,000
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อัตรานี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ทัศนาจร หมูค่ ณะ ไป-กลับ สายการบินไทย(กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)
ค่าทีพ่ กั รวม 4 คืน มอสโคว์
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ทีร่ ะบุในรายการ รวมค่าเข้าชมละครสัตว์รสั เซีย
ค่าบริการในการจัดนาเทีย่ วอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผชู้ านาญงาน ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)
8.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
9.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถท้องถิน่
10. ค่าบริการขนกระเป๋า ทีโ่ รงแรม / สนามบิน / สถานีรถไฟ
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก ,และค่าอาหารที่สงมาในห้
ั่
องพัก,
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีท่ างบริษทั ฯจัดให้
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
4. ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่ากระเป๋าสัมภาระทีเ่ กินกว่า 1 ใบ นาหนักจากัดเพียง 20 กิโลกรัม
***สายการบิ นภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้าหนักเกิ นอย่างมาก***
เอกสารใช้ย่นื วีซ่า
**หนังสือเดิ นทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าเมื่อเข้าประเทศรัสเซีย**
ใช้หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่ านละ 30,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 8 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
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สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 45 วัน ไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ
ยกเลิกก่อน16-30วันขึน้ ไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-44 วันหักค่ามัดจา ท่านละ 20,000 บาท
ยกเลิกก่อน 10-15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน หักค่าใช้จา่ ย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อน 8-10 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วัน หักค่าใช้จา่ ย 75% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อน 1-7 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดย
เจตนา ไม่สุจริต หักค่าใช้จา่ ย 100%

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. หากจานวนผู้เดินทางไม่ถงึ 25 ท่าน แต่ไม่ต่ ากว่า 15 ท่าน ราคาเพิม่ 3,000.-บาทต่อท่านทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบ 15 ท่าน
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
หนังสือ เดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุ
หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 10 วันก่อนเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการเสียหายทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,
อัคคีภยั การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเทีย่ วบิน หรือการยกเลิก
เทีย่ วบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิน่ และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึง่
อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องการเจ็บป่วย การถูก
ทาร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบตั เิ หตุต่างๆเนื่องจาก บริษทั ฯ ได้ทาการสารองจ่ายค่าบริการทัง้ หมด
ให้กบั ตัวแทนก่อนการเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ หรือการขึน้ ราคาของภาษีน้ามัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ในรายการนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่คนื ค่าบริก ารที่ท่านไม่ไ ด้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รบั การแจ้งยกเลิกบาง
รายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ ง หรือ หน่ ว ยงานที่ใ ห้บริการ ผู้จ ดั จะด าเนิน การ โดยสุ ด ความสามารถที่จ ะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ ตามความเป็ นจริงทีไ่ ด้รบั
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จาก โรงแรม, บริษทั รถ, สายการบิน
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของทางบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
9. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีท่ผี ู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุก ประเทศในรายการท่อ งเที่ยว อันเนื่อ งมาจากการกระทาที่ส่ อ ไปในทางผิดกหหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื
10. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของทางบริษทั ฯ แล้ว

