กาหนดการเดินทาง 13-18 เมษายน 2561
วันแรก
เชียงใหม่ - สนามบินโดโมเดโดโว - มอสโคว์
04.00 น.

07.10 น.
10.55 น.
15.20 น.
20.25 น.

วันทีส่ อง
เช้ า

วันศุกร์ ที1่ 3 เม.ย. 61

พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชี ยงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ เช็คอิน
สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางทําผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR823
เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR229
เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าไทย 4 ชม.) นําท่านผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร แล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมอสโคว์
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั Holiday Inn หรือเทียบเท่ า
พระราชวังเคลมลิน - พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - สถานีรถไฟใต้ ดิน Sparrow Hills – ถนนอารบัต-นั่งรถไฟความเร็วสู ง SAPSAN TRAIN
วันเสาร์ ที1่ 4 เม.ย. 61
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่ งนครเคียฟ
เจ้าชายยูริ โดลโกรู กี มีรับสั่งให้สร้ างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดี ตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที่ เป็ น
เหมื อนหัว ใจของกรุ ง มอสโคว ตามความเชื่ อของชาวรั ส เซี ย เครมลิ น คื อที่ ส ถิ ตย์ข องพระเจ้า ปั จ จุ บ ั น
พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์และที่ต้ งั สถานที่สาํ คัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆัง

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

ของอีวานมหาราชและสิ่ งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์
(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยูใ่ นบริ เวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์น้ ี เป็ นสถานที่เก็บ
สมบัติล้ าํ ค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่ องป้ องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่ อง
เงิ น ทอง เพชรพลอยเครื่ องทรงของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์ และซารี น่าซึ่ งหาดูได้ยากยิ่ง ก่อนจะเดิ นทางสู่ มหา
วิหารเซนต์ บาซิ ล (ถ่ ายรู ปด้ านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซี ยโบราณ
ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ มีชยั ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ น
ห้องสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิ กาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา สู ง 67
เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทาํ มาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิสต์นาํ มาประดับไว้ลกั ษณะ
คล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (2)
นําท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ ดิน เป็ นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวย ที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึ กอีกต่างหาก
รถไฟใต้ดินทําให้ผคู ้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัว่ ไปสถานี รถไฟใต้ดินเป็ น
สิ่ งก่อสร้ างที่ชาวรัสเซี ยสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็ นถึ งความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ ความเป็ น
ชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณี อนั สวยงามอัน เป็ นเสน่ ห์ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่ องจากการ
ตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่ องแก้ว และหิ นอ่อน ก่อนจะนําท่านชม
เนินเขาเลนินฮิลส์ (Sparrow Hills) ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มองเห็นวิวของกรุ งมอสโควได้อย่างกว้างขวาง เป็ น
สถานที่ที่เลนิ น ผูน้ าํ พรรคคอมมิวนิ สต์ชื่อดังของรัสเซี ยในอดีตพักอาศัย ซึ่ งปั จจุบนั นั้นจะเห็นมีรูปปั้ นเลนิ
นอยู่ใ นบริ เวณนี้ และยัง เป็ นสถานที่ ต้ งั ของมหาวิท ยาลัย มอสโคว อี ก ทั้ง ยัง เป็ นจุ ด ชมวิวที่ คู่ รัก นิ ย มมา
ถ่ายภาพแต่งงาน ทําให้ยอดเขาสแปร์ โรว์ฮิลกลายเป็ นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของรัสเซี ย ซึ่ งสถานที่แห่ งนี้ เป็ น
หนึ่งในรายการที่ตอ้ งมา ต่อมานําท่านช้อปปิ้ งที่ ถนนอารบัต (Arbat street) ถนนคนเดินที่เป็ นย่านการค้าแหล่ง
รวมวัยรุ่ น ร้านค้า ของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์ บคั ร้านนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปิ นมานัง่
วาดรู ปเหมือน รู ปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย โดยชื่ อถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่ ศตวรรษ ที่
15 ในอดีตเป็ นที่อยูข่ องชนชั้น ขุนนางและศิลปิ นที่มีผอู ้ ุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน อารบัตเป็ น
ย่านที่พกั ของสมาชิ กระดับสู งของพรรคคอมมิวนิ สต์ปัจจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยง
ที่ สุ ดของรั ส เซี ย เป็ นแหล่ ง ของศิ ล ปิ นจิ ตรกร ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก ร้ า นกาแฟ ก่ อ นจะนํา ท่ า นไปยัง
ห้า งสรรพสิ นค้า กุ ม GUM Department Store จากนั้นนํา ท่ า นเดิ นทางสู่ ส ถานี รถไฟ เพื่ อเดิ นทางสู่
ST.PERTERBURG ด้ วยรถไฟความเร็วสู ง (SAPSAN TRAIN)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (3)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั PARK INN หรือเทียบเท่า (ST.PERTERBURG)
เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก - ปี เตอร์ ฮอฟ – พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ
วันอาทิตย์ ที1่ 5 เม.ย. 61
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
นํา ท่านสู่ ปี เตอร์ ฮอฟ หรื อ เรี ยกอีกชื่ อหนึ่งว่ า พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตําหนักชายฝั่ ง ของ
กษัตริ ยร์ ัสเซี ย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง นํ้าพุ
สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็ นหนึ่งในบรรดาสุ ดยอดสถาปั ตยกรรมของโลก โดยเฉพาะนํ้าพุที่ลดหลัน่ กัน

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

ถึง 27 ขั้น เปรี ยบเสมือนแสดงความยินดี ต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซี ยและ
ทหารเรื ออันยิ่งใหญ่ นํ้าพุตกแต่งด้วยรู ปปั้ นถึ ง 255 ชิ้ น มีน้ าํ พุใหญ่ที่สุดและรู ปปั้ นแซมซันกําลังง้างปาก
สิ งโตที่มีชื่อเสี ยง สู ง 21 เมตร ฝี มือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์ครบรอบ
25 ปี แห่ ง ชัยชนะเหนื อสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา นําท่านเข้าชมภายในเป็ นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้อง
พักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรําที่หรู หราฟู่ ฟ่ าด้วยศิลปะบารอก... ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็ นห้องที่ใหญ่
ที่สุดในพระราชวัง... ห้องรู ปภาพที่แสดงรู ปภาพของศิลปิ นชาวอิตาลีจาํ นวน 368 รู ป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (5)
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าค่าของโลกกว่า 8
ล้านชิ้น ตั้งแต่ยคุ อียปิ โบราณจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ไม่วา่ จะเป็ นแจกันมาลาไคท์, ศิลปะวัตถุ อียิปต์โบราณ,
มัมมี่ รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปิ กัสโซ แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ
แต่เดิ มนั้น เฮอร์ มิเทจ (Hermitage) นั้นเป็ นชื่ อเรี ยกสมบัติล้ าํ ค่าของพระราชิ นีแคทเธอรี น ที่ได้รวบรวมมา
จากทัว่ โลก และซื้ อภาพเขีนชื่ อดังจากยุโรปกว่า 200 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสําหรับเก็บภาพ และสมบัติล้ าํ ค่า
ส่ วนพระองค์ และพระเจ้าปี เตอร์ มหาราชขึ้น โดยมีน้อยคนนักที่จะได้เห็ นสมบัติล้ าํ ค่าเหล่านี้ ต่อมามีของ
สะสมมากขึ้นจึงถูกขยับขยายไปยังห้องต่างๆ ในพระราชวัง เมื่อพระราชินีแคทเธอรี นสวรรคต ได้มีสมบัติ
สะสมมากมาย ภาพเขียนกว่า 3,000 ภาพ และเหรี ยญโบราณ อัญมนี ล้ าํ ค่ามากมาย เมื่อถึงสมัยพระเจ้าซาร์ นิ
โคลัสที่ 1 ได้มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และเปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปได้เข้าชมในปี ค.ศ. 1852 ภายหลัง
การปฏิวตั ิในปี ค.ศ. 1917 พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ ได้ตกเป็ นของรัฐบาลโซเวียต โดยทางรัฐบาลได้นาํ ภาพเขียน
และสมบัติล้ าํ ค่าส่ วนพระองจากพระราชวังอื่น ๆ เช่ น พระราชวังแคทเธอรี น พระราชวังอเล็กซานดริ สกี้
พระราชวังสโตรกานอฟสกี้ และพระราชวังยูซูปอฟสกี้ มารวบรวมเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เฮอร์ มิเทจแห่ งนี้ โดย
พิพิธภัณฑ์เฮอร์ มิเทจจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยงามที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (6)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั PARK INN หรือเทียบเท่า (St.Peterburg)
อนุสาวรีย์พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์ หยดเลือด – นั่งรถไฟความเร็วสู ง
SAPSAN TRAIN –MOSCOW
วันจันทร์ ที1่ 6 เม.ย. 61
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
นําท่านผ่านชม อนุ สาวรี ย์พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช (Bronze Horseman) เป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งแรกของนคร
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ต้ งั ติดกับแม่น้ าํ เนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ใกล้
สถานี รถไฟใต้ดิน ก่อสร้ างเป็ นอนุ สาวรี ยข์ องพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ผูเ้ ป็ นกษัตริ ยพ์ ระองค์แรกที่ได้ขนาน
นามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนาง
แคทเธอรี นมหาราช ภายหลังจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดําสําเร็ จตามพระประสงค์ของ
พระเจ้า ปี เตอร์ มหาราช โดยมีการสลักพระนามไว้ที่ ฐานของหิ นแกรนิ ตด้วยที่อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าปี เตอร์ มหา
ราชแห่ งนี้ ยงั เป็ นจุ ดชมทัศนี ยภาพของเมือง เช่ น วิวของแม่น้ าํ เนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็ นต์ไอแซค ตึ ก
บัญชาการกองทัพเรื อ และอาคารเถระ รวมถึ งสิ่ งก่ อสร้ างบริ เวณใกล้เคี ยงที่มีความงดงามและสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จากนั้นนําท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค (St.lsaacs Cathedral) ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหาร

กลางวัน

จากนั้น
ค่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

ที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทาํ การรัฐบาลกรุ งวอชิ งตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีขนาดใหญ่เป็ นที่ 3 รอง
จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุ งโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุ งลอนดอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (8)
นําท่านเก็บภาพความงามของโบสถ์ แห่ งหยดเลือด ซึ่ งสร้างให้เป็ นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ผู้
ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซี ยไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับ
มีความเป็ นอยู่ที่จนลง เป็ นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่ งหญิงชาวนาผูห้ นึ่ งติด
ระเบิ ดพลี ชี พ วิ่ง เข้า มาขณะพระองค์เสด็ จผ่า น ต่ อ มาบริ เ วณถนนที่ เกิ ดเหตุ น้ ัน ถู ก สร้ า งโบสถ์ ค รอบไว้
กลายเป็ นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่ MOSCOW ด้ วยรถไฟความเร็วสู ง (SAPSAN TRAIN)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (9)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั Holiday inn หรือเทียบเท่า (Moscow)
จตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์ บาซิล - มอสโคว์ – โดฮา
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
นําท่านชม จัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่ งเป็ นสถานที่สําคัญของกรุ งมอสโก ตั้งอยูก่ ลางใจเมืองของ มอสโก
ประเทศรัสเซี ย ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็ นที่ต้ งั ของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซี ย สังเกตุได้จากที่พ้ืนถนน
จะมีสัญลักษณ์เป็ นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนกั ท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษ
เหรี ยญข้ามไหล่ตวั เองไปด้านหลังเพื่ออธิ ษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโกอีกครั้ง
ชื่ อของจัตุรัส แดงอาจจะฟั งดู แล้วนึ กถึ ง การนองเลื อด แต่ จริ ง ๆ แล้วคําว่า จัตุรัสแดงนั้นก็หมายถึ งความ
สวยงาม ความดี งามเท่านั้นลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้ มีพ้ืนที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าที่เป็ น
สถานที่จดั งานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซี ยมาหลายยุคหลายสมัย คล้ายๆ กับสนามหลวงของไทย ไม่วา่ จะเป็ น
งานพิธีต่างๆ ของประเทศ เช่น การสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซี ยในโอกาสต่างๆ รวมไป
ถึงการชุมนุมเรี ยกร้องเดินขบวนของประชาชนด้วยเช่นกัน จตุรัสแดงเป็ นสถานที่ประกาศข่าวต่อสาธารณะ
ชน และที่ประหารชี วิตทางด้านทิศใต้ห น้าวิหารเซนต์บาซิ ล มีแท่นหิ นรู ปกลมยกพื้นขึ้น มีชื่อว่า " Lopnoe
Mesto " เป็ นแท่นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ และนักบวชเพื่อพบกับประชาชนและปราศรัยกับฝูงชนที่เข้ามา
เฝ้ า สี แดง หรื อ ดราสนายา ในภาษารัสเซี ยหมายถึ ง ความงาม สี แห่ งโชคลาภ ความมัน่ คง รํ่ารวย ชัยชนะ
จตุรัสแดง หรื อที่เรี ยกภาษารัสเซี ยว่า "คราสนายา ปลอซซาด" เป็ นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็ นสถานที่
เก็บศพเลนิน ศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหิ นแกรนิ ต และหิ นอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจน
กลายเป็ นลานหิ นโมเสก เป็ นพื้นที่ลานกว้าง ซึ่ งมีบางท่านได้เปรี ยบเทียบว่า ลานจตุรัสแดงที่กว้างขนาดนี้
คล้ายท้องสนามหลวง จตุรัสแดงนั้นไม่ได้มีความสําคัญแค่ประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมเท่านั้น หาก
เพียงแต่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของชนชาติเผ่าพันธุ์ คือ ศูนย์รวมทางจิตวิญญาณทั้งมวลของชาวรัสเซี ย ที่ได้มี
บทบาทและส่ วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลงที่ยื่งใหญ่และสําคัญของบ้านเมือง เกือบจะทุกครั้ง คือความทรงจํา
ที่ผา่ นมารุ่ นต่อรุ่ นที่ชาวรัสเซี ยสัมผัสได้ อิสระให้ ท่านเก็บภาพประทับใจ จากนั้นนําท่านสู่ มหาวิหารเซนต์
บาซิล (St. Basil’s Cathedral) คืออีกหนึ่งสถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สําคัญของกรุ งมอสโก ด้วย
รู ปทรงที่ มีลกั ษณะเป็ นโดมรู ปหัวหอม สี สันสดใส ตั้ง ตระหง่ านสง่ างาม ขนาบข้างด้วยกําแพงเครมลิ น

13.00 น.
18.05 น.
19.55 น.

อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโดโมเดโดโว
กรุ งมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR234
เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR822

วันทีห่ ก
06.00 น.
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เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีโ้ ดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นหลัก***
** ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ สามารถสะสมไมล์ได้ **
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ

ท่านละ
ท่านละ

46,900
7,900

บาท
บาท

 ราคานี้ สําหรับผูโ้ ดยสาร 40 ท่านขึ้นไป หากผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าทัวร์ เพิ่ม ท่านละ
3,000 บาท
 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (เชียงใหม่-โดฮา-มอสโคว์ / มอสโคว์-โดฮา-เชียงใหม่)
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศรัสเซีย
 ค่าพาหนะทุกชนิด หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
 ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าจัดทําหนังสื อเดินทาง
 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 ค่ายกขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
 ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ-ทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ( 40 USD/ท่าน/ทริ ป)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

เงื่อนไขการให้ บริการ
 ในการจองครั้งแรกมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจองส่ วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทาง 30 วัน
 เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่าน
 เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงิ นมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่
กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯของสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
 การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริ ษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนั้นบริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน
ทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้ไม่ถึงจํานวนอย่างน้อย
15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ หรื อ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วซี ่า หรื อ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 ในกรณี ที่ ท่า นผูโ้ ดยสารต้องการใช้พ าสปอร์ ตเล่ ม สี น้ าํ เงิ น (ราชการ) ในการเดิ นทาง บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสี เลือดหมู
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
 ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมี การปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตรา ค่านํ้ามัน
หรื อ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพือ่ ทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้อง (ท่านที่พกั เดี่ยวกรุ ณาชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดิ นทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิ น 20 กก. (โดยเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ จะเข้มงวดให้
กระเป๋ าไม่เกินใบละ 20 กก.เท่านั้น) กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.

โรงแรมและห้ อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณี ที่ท่า นมี ค วามประสงค์จะพักแบบ 3 ท่า น / 3 เตีย ง
(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกันซึ่ ง
อาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่ งใน
ยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นใน
กรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้นกรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี ม
โลชัน่ นํ้าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่
เกิ น 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุ งใสพร้ อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ( ICAO ) หากท่านซื่ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้อง
ปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หากนํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบิน
อนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว ) ใน
บางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศนําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ าํ กว่ามาตราฐานได้ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิ น
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะ

