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Happy Russia
6 วัน 4 คืน การบินไทย
กับช่ วงเวลาที่ดีสุดของฤดูท่องเที่ยวประเทศรั สเซีย
มอสโคว์ – โกลเด้ นริง - ซาร์ กอร์ ส – ซุสดาล – วลาดิเมียร์
โบสถ์ โฮลี่ทริ นิตี ้ พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ ดนิ โบสถ์ เซนต์ เบซิล
พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ มหาวิทยาลัยมอสโคว์
จตุรัสแดง จุดชมวิวสแปโร่ ว ฮิลล์ ช้ อปปิ ้ งถนนอาร์ บัท

18-23 พ.ค. / 25-30 พ.ค. / 1-6 มิ.ย. / 8-13 มิ.ย.
15-20 มิ.ย. / 22-27 มิ.ย. / 29 มิ.ย.-4 ก.ค.60

วันพฤหัสฯ (1) กรุงเทพฯ - มอสโคว์
07.00 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ D เช็คบัตรโดยสารหมู่คณะสายการบินไทย ใช้
ประตูทางเข้ าหมายเลข 2- 3 เจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ และหัวหน้ าทัวร์ รอให้ การต้ อนรับเเละ
อานวยความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารพร้ อมสัมภาระของท่าน
10.10 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 บินตรงสู่สนามบิน
โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรั ฐ รัสเซีย ( มีบริการอาหารกลางวันบนเครื่ อง )
15.55 น.
การบินไทยนาท่ านเดินทางถึง มอสโคว์ โดยสวัสดิภาพ เวลาที่รัสเซียช้ ากว่าไทย 4 ช.ม. หลัง
ผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทาง รอรับสัมภาระเรี ยบร้ อย นาท่านออกเดินทางเข้ าสูต่ วั เมือง
มอสโคว์ เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย หรื ออดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่
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ค่า
วันศุกร์ (2)
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
วันเสาร์ (3)
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทียบเท่ า
มอสโคว์ – ซาร์ กอร์ ส – ซุสดาล
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ กอร์ ส (Zagorsk) หรื อเซอร์ เกอเยฟโปสาด (Sergiyev Posad) เป็ น
เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่หา่ งจากเมืองมอสโก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้ เวลา
เมืองนี ้เปรี ยบเสมือนเมืองโบราณ เป็ นที่ตงของศาสนสถานที
ั้
่ใหญ่ที่สดุ และเก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซีย
ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 ยังเป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิส์ ิทธ์ของคนทังประเทศ
้
เริ่มจากในปี ค.ศ.
1354 นักบุญเซอร์ เกอเยฟโปสาด หรื อเซอร์ เจียส (Sergius) เดินทางมาแสวงบุญมาถึงเมืองนี ้
ท่านได้ บาเพ็ญเพียรจนบรรลุสามารถรักษาคนไข้ ให้ หายได้ ด้วยญาณสมาะ อีกทังในยามทหารจะ
้
ออกศึก ถ้ ามาขอพรก็จะชนะศึก ทาให้ เป็ นที่ศรัทธาอย่างมาก นาท่านเข้ าชม โบสถ์ โฮลี่ทรินิตี ้
โบสถ์แรกของซาร์ กอร์ ส สร้ างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่ง
ด้ วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ ที่สาคัญคือมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์ เก ที่บรรจุกระดูก
ของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้ วยการจูบฝาโลงศพเงินของท่าน นาท่าน
ถ่ายรูปกับ โบสถ์อสั สัมชัญ หอระฆัง บ่อน ้าศักดิส์ ิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่มีเรื่ องเล่าว่า
ชายตาบอดได้ เดินมาล้ างหน้ าที่บอ่ น ้านี ้ ด้ วยความศักดิส์ ิทธิ์ ชายตาบอดกลับมามองเห็นได้ คน
ที่มาเยือนโบสถ์ สามารถนาน ้าอันศักดิส์ ิทธิ์ กลับไปเพื่อเป็ นศิริมงคลหรื อนาไปฝากญาติพี่น้อง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
ให้ เวลาท่านเดินเล่นซื ้อของฝาก เช่นตุ๊กตามาโตรชก้ า หรื อตุ๊กตาแม่ลกู ดก อันเป็ นสินค้ ายอดนิยม
และมีราคาย่อมเยา ก่อนนาท่านเดินทางสู่ เขตโกลเด้ นริง Golden Ring ที่เป็ นเขตท่องเที่ยว
รอบกรุงมอสโกที่วางตัวคล้ ายกับรูปเกือกม้ า ซึง่ เปรี ยบเสมือนกับสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของ
รัสเซีย และได้ ถกู จัดตังขึ
้ ้นเป็ นเขตมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรมของรัสเซียยุคโบราณ
เดินทางถึง เมืองซุสดัล (Suzdal) หนึง่ ในเมืองเก่าที่อยูใ่ นเขตโกลเด้ นริง เมืองก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ.
1024 สิ่งที่เป็ นสเน่ห์ของเมืองนี ้คือ บ้ านหลังเล็กๆ , โบสถ์ทรงหัวหอมที่กระจายอยู่ตามพื ้นที่
เพาะปลูกของคนท้ องถิ่น
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่ านเดินทางเข้ าที่พัก โรงแรม SUZDAL HOTEL หรือเทียบเท่ า
ซุสดาล - มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านสู่ ซุสดาลเครมลิน หรื อ พระราชวังป้ อมปราการแห่ งซุสดาล เป็ นกลุม่ อาคาร
สถาปั ตยกรรม อันรวมถึงพระราชวัง และป้อมปราการ ที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมืองซุสดาล ถ่ายรูปกับตัว
พระราชวังและอาคารต่างๆ ที่สร้ างด้ วยหินสีขาว มีหลังคาหรื อโดมทรงหัวหอมสีสนั สดใส สร้ าง
เมื่อคริสศตวรรษที่ 13 ก่อนจะนาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ อาคารไม้ แห่ งซุสดาล (Museum of
wooden architecture in Suzdal) ที่รวบรวมอาคารไม้ โบราณจากสถานที่ตา่ งๆของประเทศ
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รัสเซีย มารักษาไว้ รวมกันในลักษณะของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง ท่านจะได้ ชมเห็นความเก่าแก่ และ
รับรู้วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวรัสเซียโบราณจากอาคารไม้ แต่ละหลังที่ไม่เหมือนกัน เช่น โบสถ์
หอสวดมนต์ บ้ านชาวนาผู้มีฐานะ บ้ านชาวนาผู้ยากจน ยุ้งข้ าว บ่อน ้า กังหันลม บ้ านสองชันที
้ ่หา
ได้ ยากในสมัยโยราณ ฯลฯ
กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวลาดิเมียร์ ซึง่ เคยเป็ นเมืองที่รุ่งเรื องสุดในเขตโกลเด้ นริง แต่ตอ่ มาถูก
โจมตีโดยชนเผ่ามองโกลหรื อตาตาร์ มีผลให้ วลาดิเมียร์ คอ่ ยๆเสื่อมถอยลง ต่อมาได้ มีการพื ้นฟู
เมือง และอนุรักษ์อาคารเก่าแก่หล่ายๆหลังขึ ้นมา นาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรี ย์เจ้ าชายวลาดิ
เมียร์ โมโนแมกค์ กษัตริย์แห่งเคียฟ ผู้นาศาสนาคริสต์เข้ ามาสูอ่ าณาจักรรัสเซียเป็ นครัง้ แรกใน
รัชสมัยของพระองค์ จากนันถ่
้ ายรูปกับ ประตูทองคา (Golden Gate) เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่น
ตังอยู
้ ่บนถนนเส้ นหลักของเมือง ถ่ายรูป วิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) ที่ตงอยู
ั ้ ่บน
เนินเขา สามารถมองลงไปเห็นเมืองที่ยงั มีป่า และแม่น ้าที่ไหลผ่านเมือง ก่อนนาท่านเดินทางกลับ
สูม่ อสโคว
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทียบเท่ า
วันอาทิตย์ (4) มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเข้ าชมภายใน พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกาเนิด
แห่งประวัติศาสตร์ รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ี แชมเบอร์ ซึง่
เป็ นที่เก็บสมบัติล ้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้ แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้ าง, ราชรถทองคา,
เครื่ องบรรณาการจากราชวงศ์ตา่ งๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ ที่หาชมได้ ยากยิ่ง จากนันชมโบสถ์
้
อัสสัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และระฆังยักษ์ พระเจ้ าอีวาน ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ถ่ายรูปกับ จัตุรัสแดง
ที่มีความสาคัญในหน้ าประวัตศิ าสตร์ การเมืองรัสเซีย ถ่ายรูปด้ านนอก วิหารเซ็นต์ บาซิล
สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ าอีวานจอมโหด ถ่ายรูปด้ านนอก สุสานเลนิน
อนุสรณ์สถานของผู้นาพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุบนั ล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต
ก่อนเดินเล่นชมห้ างหรู Gum Department Store
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ าย
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ ากับ
สถาปั ตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีตา่ งๆ ด้ วย
กระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ ดนิ แห่งเดียวในโลกที่มีศลิ ปะที่
งดงามยิ่ง ก่อนนาท่านสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮลิ หรือเลนินฮิลส์ (Sparrow Hills) เป็ นจุดชมวิวที่
มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยูเ่ บื ้องล่างได้ โดยเกือบทังหมด
้
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ใน
มอสโคว ก่อนนาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึง่ เป็ น 1 ใน 7 ตึกสูงระฟ้า ที่สร้ างใน
สมัยสตาลิน (Stalin Seven Sisters)
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน จากนัน้ นาท่ านกลับที่พัก โรงแรม MAXIMA
SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันจันทร์ (5) มอสโคว์ – สนามบิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเข้ าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ เป็ นวิหารทรงโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย
เดิมสร้ างขึ ้นในสมัยของพระเจ้ า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโป
เลียนแห่งฝรั่งเศส ต่อมาในสมัยของโจเซฟ สตาลิน เคยสัง่ ให้ ทบุ ทาลายสถานที่แห่งนี ้ ตามคติ
นิยมคอมมิวนิสต์ จนกระทัง่ ในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้ มีการบูรณะขึ ้นมาอีกครัง้
หนึง่ ด้ วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน จนได้ บรู ณะขึ ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก มหาวิหารโดมทองแห่งนี ้ยังเป็ นสถานที่หลักในการ
ประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย นาท่านสู่ ถนนอาร์ บัท (Arbat Street)
ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงสุดของมอสโคว์ ที่ทา่ นจะหาของที่ระลึก ของฝาก ของกินได้ แทบทุกอย่าง
บนถนนสายนี ้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้ า หรื อตุ๊กตาแม่ลกู ดก, กล่องไม้ แกะสลัก ที่ทาจากไม้ เบิร์ช
และหวีสขุ ภาพ ที่ทาจากไม้ เบิร์ชเช่นกัน, หมวกขนหมี(ขนเทียม), ผ้ าพันคอ ผ้ าคลุมไหล่ คลุมผม
(Platok), ไข่อีสเตอร์ , เครื่ องถม (Khokhloma), อาพัน, รองเท้ าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบายโดยไม่ต้องใส่
ถุงเท้ า (Valenki), เหล้ าวอดก้ า, ไข่ปลาคาร์ เวีย, ของกินในซุปเปอร์ มาร์ เกต ฯลฯ
กลางวัน
ไม่ มีบริการอาหารค่า เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
บ่ าย
นาท่านสูส่ นามบินโดโมเดโดโว ที่อยูช่ านเมืองมอสโคว์
18.25 น.
ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 บินตรงสู่
สนามบินสุวรรณภูมิ ( มีบริการอาหารค่าบนเครื่ อง )
วันจันทร์ (5) กรุงเทพฯ
07.30 น.
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรื อสภาพอากาศ หรื อมีเหตุการณ์ อื่นๆ ทีไ่ ม่ คาดคิดหรื อมี
ผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการสาหรับจานวนผู้เดินทางขัน้ ต่า 30 ท่ าน
พักห้ องคู่ท่านละ
39,999 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ 6,000
บาท
*** โรงแรมสาหรับทัวร์ รัสเซีย ไม่มีห้องสามเตียง ***
*** บัตรโดยสารของการบินเป็ นบัตรโดยสารราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าทัวร์ เพิ่ม ในกรณีที่สายการบินเพิ่มค่าภาษี น ้ามัน ***
*** รายการทัวร์ นี ้ไม่เหมาะสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี และผู้สงู อายุที่ต้องนัง่ รถเข็น ***
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับค่ามัดจาแล้ วเท่านัน้
2. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชาระค่ามัดจาเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
เนื่องจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ ชาระค่าตัว๋ เครื่ องบินล่วงหน้ า (โดยยังมิได้ รวมภาษีสนามบิน และ
ภาษีน ้ามัน) ให้ กบั สายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
3. หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ แต่มีคา่ ใช้ จา่ ย ประมาณ ท่านละ 3,000 - 4,000
บาท
4. การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ต้ องชาระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทาการ
5. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทฯ ต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจาทังหมด
้
เนื่องจากเหตุผลในข้ อ 2 และหากมียกเลิก
หลังจากออกบัตรโดยสารไปแล้ ว บริ ษัทฯ จะทาการคืนเงินได้ หรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั สายการบิน, ตลอดจน
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชันประหยั
้
ด เส้ นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่เกิน 75 ปี
กรมธรรม์ 500,000 บาท
 ค่าภาษีน ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ
วันที่ 1 ก.พ.60 และท่านต้ องชาระเพิ่ม หากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
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อัตรานีไ้ ม่ รวมบริการ
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม และสนามบิน
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
 สาหรับราคานี ้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ ท่ านละ 1,200 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศที่ผ้ เู ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ
เกิดขึ ้นและมีเหตุทาให้ การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้ รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรื อหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ ตดิ ต่อว่า
สามารถคืนเงินได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่งของ
ห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,
ห้ องคู่ (Twin/Double) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียง ท่ าน
ที่มาสามคน จะต้ องพักป็ น 1 ห้ องคู่ และ 1 ห้ องเดี่ยว โดยท่ านจะต้ องชาระค่ าพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000
บาท
2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นช่วงหน้ าหนาว
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่
มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. โรงแรมที่ทางทัวร์ จดั ไว้ ให้ คานึงถึงเรื่ องราคาเป็ นสาคัญ โดยไม่ได้ คานึงรี วิวตามเวบต่างๆ เช่น TripAdvisor หรื อ
เวบอื่นๆ ดังนันการที
้
่ลกู ค้ าจะอ้ างว่าโรงแรมที่ทวั ร์ จดั ให้ ได้ รีวิวไม่ดีจากเวบนันเวบนี
้
้ หรื อโรงแรมอยูไ่ กล จะขอ
ยกเลิกทัวร์ หรื อขอเงินคืน หลังจากที่ชาระค่ามัดจาไปแล้ ว ทางทัวร์ ขอแจ้ งไว้ เลยว่าทาไม่ได้

