
   

                

  

 

 

 
 
 
 



   

                

  

 

��.�� น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
 ชั%น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู * สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์ (QR)    พบกบัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

และอาํนวยความสะดวก 

 
0�.,� น. � ออกเดินทาง สู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)   เที0ยวบินที0 QR834 
 ( ใชเ้วลาเดินทาง 06.45 ชั �วโมง มีอาหารเสิร์ฟและเครื0องดื0มบนเครื0องบิน) 
�:.�� น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด  (แวะเปลี�ยนเครื�อง) 
�4.�� น. �ออก เดินทาง สู่เมืองมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)   เที0ยวบินที0 QR��; 
  (ใชเ้วลาเดินทาง 05.10 ชั �วโมง) 
;�.,� น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองมอสโคว์ หลงัผ่านขั%นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ 

จากนั�นนําท่านสมัผัสความวิจติรงดงามของกรุงมอสโคว เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที!ยิ!งใหญ่ 
นําท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว (METRO) ทั$งนี$ ขึ$ นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 
METRO ของการเดินทางวนันั$นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ� นในปี ค.ศ.-./- โดยไดร้บัการยกย่องจากทั !ว
โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นที!สวยที!สุดในโลก ซึ!งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที!แตกต่างกัน ในสมัย
สงครามโลกครั�งที! 5 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยที!ดีที!สุดเพราะมีโครงสรา้งที!แข็งแรงรวมทั�ง
การก่อสรา้งที!ขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย -6 เมตร และบางสถานียงัเป็นที!บัญชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย 
ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นที!กรุงมอสโควมีถึง --สาย -78 สถานีดว้ยความยาวทั�งหมด 586 ก.ม.  
จากนั�นใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปปิ� ง ถนนอารบัท ถนนคนเดินที!มีชื!อเสียง ชื!อถนนนี� ปรากฏมาตั�งแต่
ศตวรรษ ที! -7 ในอดีตเป็นที!อยู่ของชนชั�น ขุนนางและศิลปินที!มีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน
อารบัตเป็นย่านที!พกัของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที!มี
ชื!อเสียงที!สุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของที!ระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที0หนึ0ง     กรุงเทพ  - โดฮา  

วนัที0สอง  โดฮา -มอสโคว์ 



   

                

  

 

คํ0า  � รับประทานอาหารคํ0า ณ ภัตตาคารจีน 
 � นําท่านเดินทางเข้าสู่ที0พกั KATERINA PARK หรือเทียบเท่า 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที0ห้องอาหาร 
 จากนั'นเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ'นในปี ค.ศ.++,- โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยริู 

โดลโกรูกี มีรับสั�งให้สร้างเพื�อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�เป็นเหมือนหัวใจของกรุง
มอสโคว ตามความเชื�อของชาวรัสเซียเครมลินคือที�สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์
และที�ตั'งสถานที�สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและสิ�งก่อสร้างอื�นๆ
อีกมากมาย  

 
 
 
 
 

 จากนั' นเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี0แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที�อยู่ในบริเวณ
พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑ์นี' เป็นสถานที�เกบ็สมบตัิลํ'าค่ากว่า ,,??? ชิ'น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื�องป้องกนัตวั 
หมวก เสื'อเกราะที�ใชร้บในสมรภมิู เครื�อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�องทรงของกษติัยพ์ระเจา้ซาร์และซารีน่าซึ� งหาดู
ไดย้ากยิ�ง 

   
 
 

 
 
จากนั'นชม โบสถ์อสัสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที�เก่าแก่สําคญัและใหญ่ที�สุดในเครมลิน โดยสร้างทบัลง
บนโบสถไ์มเ้ก่าที�มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจ้าอีวานและ  
ชมระฆงัยกัษ์ที0ใหญ่ที0สุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ , รอบเท่านั%นคอื ;�.��, 12.00, 
14.30, 16.30 น. ดงันั%นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)  

วนัที0สาม มอสโคว์ 



   

                

  

 

 
 
 
 
 

 
กลางวัน  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 จากนั%น จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ� งเป็นสถานที�สําคญัตั'งอยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรัสที�สวยงาม

ที�สุดในโลก เป็นสถานที�เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นชิ'น
ตอกลงบนพื'นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื'นที�ลานกวา้ง ทางดา้นหนา้จตุัรัสแดงนั'น เป็นที�ตั'งของกิโลเมตรที�
ศูนยข์องรัสเซีย สังเกตุไดจ้ากที�พื'นถนนจะมีสัญลกัษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี' เองก็จะมีนักท่องเที�ยวเขา้
ไปยนืกลางวงกลมนั'นและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพื�ออธิษฐานให้ไดก้ลบัมาที�มอสโควอีกครั' ง 
ลานกวา้งของจัตุรัสแดงนี' มีพื'นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหน้าที�เป็นสถานที�จดังานสําคญัๆ ต่างๆ ของ
รัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตัุรัสแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น 
พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์รัสเซีย   

 
 
 
 
 

 
นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ� งสถาปัตยกรรมที�กลายเป็น
สัญลกัษณ์สําคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงที�มีลกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั'ง ตระหง่านสง่างาม 
ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สร้างขึ'นโดยพระเจา้อีวานที� , (Ivan the Terrible) เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทัพของมองโกลที�เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. U?VW หลังจากถูกปกครองกดขี�มานานหลายร้อยปี 
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํให้มี
เรื� องเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจ้าอีวานที� , ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี' มากจึงมีคาํสั�งให้ปูน
บาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั'งสอง เพื�อไม่ให้สถาปนิกผูน้ั'นสามารถสร้างสิ�งที�สวยงามกว่า
นี' ไดอี้ก การกระทาํในครั' งนั'นของพระเจา้อีวานที� , จึงเป็นที�มาของสมญานามอีวานมหาโหด 



   

                

  

 

 
 
 
 
 
 
จากนั'นนาํท่าน ช้อปปิ% งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) หา้งสรรพสินคา้ที!เก่าแก่ที!สุดในกรุง
มอสโก แต่มีชื!อเสียงในเรื!องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื� อกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีก
สถนที!หนึ! งที!มีสถาปัตยกรรมที!เก่าแก่ของเมืองนี�  หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ� นในปีค.ศ. 1895 มีความ
สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั�น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัให ้
ผูที้!เดินทางหรือผูที้!ชอบการชอ้ปปิ� งถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที!นี!อาจจะมีทั�งรูปลักษณ์ ภายในและ
ภายนอกที!ดูหรหูราโอ่อา่ และที!สาํคญัตั�งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กมู 
มีการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื� อผ้า ของใชใ้นครัวเรือน สินค้าที! มี ชื!อมียี!ห ้อ 
เครื!องสาํอางค ์นํ�าหอม และสินคา้ที!เป็นประเภทของที!ระลึก ซึ!งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 
 
 
 

 
คํ0า 
 � รับประทานอาหารคํ0า ณ ภัตตาคารจีน 
 � นําท่านเดินทางเข้าสู่ที0พกั KATERINA PARK หรือเทียบเท่า 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์ประมาณ 70 กิโลเมตร ไปยงั ซากอรส์ ที!ตั�งของ 

 ศาสนสถานที!ใหญ่ที!สุดและเก่าแกที่!สุดในคริสต์ศตวรรษที! 14-17 เป็นที!แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอน

ศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆที์!มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับ
รอ้ยคน เขา้ชมโบสถเ์กา่แก ่สรา้งในคริสต์ศตวรรษที! 16 ตกแต่งภายในดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นสาํหรบัประกอบ

พิธีของพระสงัฆราชและสาํหรบันักรอ้งนําสวด  ชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งในสมัยพระเจา้อีวาน เลียนแบบมหา
วิหารอัสสัมชัญที!จตุัรสัวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน  สรา้งในปี ค.ศ.1422-

1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี�  สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและ

วนัที0สี0  มอส์โคว์ – ซากอร์ส -  Russian Circus 



   

                

  

 

ไอคอน หา้มใชเ้สียงภายในเป็นโบสถที์�ทาํพิธี ท่านสามารถร่วมสกัการะโลงศพของนักบุญเซอรเ์จียสพรอ้ม
กบัประชาชนชาวรสัเซียได ้ จากนั�นมีเวลาเล็กน้อยใหถ่้ายรูปกบัหอระฆงั  

 หรือจะรองนํ�าจาก บ่อนํ$าศกัดิ:สิทธิ: กลบัไปเป็นศิริมงคล นํ�าในบ่อเป็นนํ�าธรรมชาติ “มีเรื�องเล่าว่า ชายตาบอด
เดินทางมาที!โบสถแ์ลว้คน้พบบ่อนํ�าโดยบงัเอิญ หลังจากนํานํ� ามาลา้งหน้า ความศักดิH สิทธิHก็ทําใหช้ายตาบอด
สามารถมองเห็นได ้“ 

 
 
 
 
 
เที�ยง  � รบัประทานอาหารในภตัตาคารทอ้งถิ�น 

บ่าย  อิสระใหท่้านเลือกดูสินคา้ที! ตลาดนดัหนา้โบสถ ์สินคา้จะเป็นพวกของที!ระลึกขึ� นชื!อของประเทศ เช่น  
                    ตุก๊ตาแม่ลูกดก ผลิตภณัฑไ์ม ้งานฝีมือ ผา้พนัคอ 

 

 
 
 
 
 
 จากนั%น นําท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว์ นาํท่านขึ'นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรือ

เนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที�มองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควที�อยูเ่บื'องล่างไดโ้ดยทั'งหมด จึงทาํใหเ้ลนิน
ผูน้าํพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี' เป็นที�ตั'งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื'นที�ดงักล่าวเป็น
ที�ตั'งของมหาวิทยาลยัมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดในมอสโคว ที�คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็น
จุดที�นกัท่องเที�ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

 
 
 
 
 
 



   

                

  

 

  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั�งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นที!มาของชื!อ Izmailovsky      
  ที!เป็นชื!อของตลาดนัดแห่งนี� นั!นเอง ของที!ระลึกจากรสัเซียที!น่าซื� อหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไมเ้ขียน 
  ลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั�นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก **ในการซื� อสินคา้จากรสัเซียควรระวงัการซื� อ 
  ภาพวาดสีนํ�ามนัเกา่ๆและงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที!เกี!ยวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ เนื!องจากวา่มี 
  กฏหมายหา้มนําของเกา่เหล่านี� ออกนอก ประเทศรสัเซีย** 

 
 
 
 
 
;4.�� น. � รับประทานอาหารคํ0า ณ ภัตตาคารจีน 
;*.�� น. ไปชมเซอร์คสั Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก  
  นกัแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหว่างพกัจะมีบริการ  
  ถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ จากนั'น นาํท่านกลบัสู่ที�พกั   
  � นําท่านเดินทางเข้าสู่ที0พกั KATERINA PARK หรือเทียบเท่า 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ'นเมื�อปี ค.ศ.1839 ใน
สมยัพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที�  1 เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตญัaุตาแด่พระเป็นเจา้ที�ทรงช่วย
ปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลิน
ผูน้าํพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั'นไดส้ั�งให้ทุบโบสถ์ทิ'งเพื�อดดัแปลงเป็นสระว่ายนํ' าที�ใหญ่ที�สุดในโลกจนเมื�อปี
ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ'นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั' ง
ประเทศ ซึ� งจาํลองของเดิมไดเ้กือบร้อยเปอร์เซ็นต ์วิหารนี' จึงกลบัมายนืหยดัที�เดิมอีกครั' งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์
และทาํพิธีเมื�อวนัที� 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารนี' ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมสาํคญัระดบัชาติของรัสเซีย  
 
 
 
 
 

วนัที0ห้า   มอสโคว์  –  โดฮา  



   

                

  

 

  
เที�ยง  � รบัประทานอาหารในภตัตาคารทอ้งถิ�น 

 จากนั�นใหท่้านไดเ้ต็มอิ!มกบัการเดิน ชมถนนอารบตั (ARABAT STREET) ชื!อถนนนี� ปรากฏมาตั�งแต่

ศตวรรษ ที! 15 ในอดีตเป็นที!อยูข่องชนชั�น ขุนนางและศิลปินที!มีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนน
อารบตัเป็นยา่นที!พกัของสมาชิกระดับสงูของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินที!มี
ชื!อเสียงที!สุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของที!ระลึก รา้นกาแฟเดินทางกลบัเขา้กรุงมอส
โคว ์

 
 
 
 

 
ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านอําลาจากมอสโคว์  เดินทางสู่สนามบิน��   

;*.:: น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา  โดยสานการบินกาตาร์แอร์เวย์ส เที0ยวบินที0 QR 230 

��.�:+;  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด โดฮา  ประเทศกาตาร์  (แวะเปลี�ยนเครื�อง) 
�;.:� น. �ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส    เที0ยวบินที0  QR836  
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที0หก   โดฮา – กรุงเทพฯ 



   

                

  

 

 
การชาํระเงิน  
�งวดที� K : สาํรองที�นั �งจา่ย KM, NNN บาท/ท่าน ภายใน P วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊เดนิทางแน่นอน  
                พรอ้มส่งรายชื�อและหนา้พาสปอรต์ผูที้�จะเดินทางทนัที 

�งวดที� Q : ชาํระส่วนที�เหลือ KM วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั%นขอสงวนสิทธิpในการคนืเงินค่ามัดจําทั%งหมด 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให ้ท่านเปิด
หอ้งพกั เป็น 5 หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
� กรณีเดินทางเป็นตั aวกรุป๊ หากออกตั Rวแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางเพื!อโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ นํ�าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ /กระเป๋าถือขึ� นเครื!อง (Hand carry)  
  นํ�าหนักตอ้งไม่เกิน i ก.ก.-ใบ  

อัตรานี%รวม               

�ค่าตัbวเครื�องบินกาตาร์แอร์เวยส์ รวมภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชื'อ แพลิง กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว-์ โดฮา-
กรุงเทพฯ 
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ'ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
�ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่าน /1 ห้อง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

   อตัราค่าบรกิาร  
QW ก.ค. – Q ส.ค. (CLOSE)  

NW – KP ก.ย./ QK – QY ต.ค. /KP – KW พ.ย. 58  
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ Q-P ท่าน) ]P,WWW.- บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ Q ท่าน) ]Q,WWW.- บาท 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ Q ท่าน) ]K,WWW.- บาท 
พกัเดยีว เพิ�ม    W,NNN.- บาท 
   อตัราค่าบรกิาร  

 4 – 9 ธ.ค.58  
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ Q-P ท่าน) ]Q,WWW.- บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ Q ท่าน) ]K,WWW.- บาท 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ Q ท่าน) ]K,WWW.- บาท 
พกัเดยีว เพิ�ม    W,NNN.- บาท 



   

                

  

 

�ค่าอาหารและค่าบตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
�ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
�ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 
อัตรานี%ไม่รวม         
�ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% จากค่าบริการ    
�ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ คนไทย 
�ค่าอาหารและเครื!องดื!มสั !งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าพนกังานขนกระเป๋า ณ โรงแรม + ใบ / ท่าน 
�ไม่รวมนํ' าดื�ม     
�ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย  ท่านละ P USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น Y วนั เท่ากบั 1W USD) 
�ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ!น ท่านละ P USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น ] วนั เท่ากบั 1Q USD)       
�พนักงานขบัรถในรสัเซีย ท่านละ Q USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น ] วนั เท่ากบั W USD) 

การยกเลกิการจองทัวร์ 
�หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทําการ คืนเงินมดัจาํ 
�หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง ;:-�q วันทําการ หกัมดัจาํ 15,000 บาท  
� หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง �4-;, วนัทําการ หัก W?% ของราคาทวัร์   
�หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า - วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิi ในการคืนเงินทั'งหมด  
หมายเหตุ  
�รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ หรือ
เหตุการณ์ทางการเมือง  และภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 
ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั'งหมดหรือบางส่วน 
�บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
�บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติหรือ คนต่าง
ดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
�เนื�องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที�ต่างกนั โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตัbวก่อนเดินทาง U+ วนั และเมื�อตัbว
ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปลี�ยนชื�อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัbวได ้ 
�ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรัพยสิ์นของตนเอง 



   

                

  

 

�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที!ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ� นอยู ่ณ หน้างานนั�นๆ 

�ภาพที!ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื!อความเขา้ใจในมุมมองสถานที!ท่องเที!ยว ภาพใชเ้พื!อการโฆษณาเท่านั�น 

 
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี0ผู้เดนิทางตํ0ากว่า �� ท่าน*** 

 


