
 
 

 

Russia ทวัรร์สัเซยี มอสโคว ์5วนั 3คนื 

รสัเซยี มอสโคว ์ซารก์อรส์  

เยอืนเมอืงหลวงศนูยก์ลางของประเทศ เมอืงมอสโคว ์ถา่ยรปูโบสถเ์ซนตบ์าซลิ 
(Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จ้กัในชือ่โดมหวัหอม เขา้ชมพระราชวงัเค
รมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์ชมสถานรีถไฟใต้
ดนิกรงุมอสโคทีส่วยงามมากทีส่ดุในโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ตลาดทีใ่หญ่
และถกูทีส่ดุของประเทศ ที ่IZMAILOVO MARKET ชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์

(Chapel over the Well) ทีเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk)    

บนิหร ูบนิตรง สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสายการบนิไทย 
 THAI AIRWAYS 



 
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์- ลอ่งเรอื
แมน่ า้ Moskva 

2  มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – วหิารเซนตบ์า
ซลิ - หา้งกมุ – อนุสรณส์ถานเลนนิ - ถนนอารบตั 

3  มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้– โบสถอ์สัสมัชญั - ชอ้ปป้ิง IZMAILOVO 
MARKET – ชมโชวล์ะครสตัว ์

4  มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- 
สนามบนิมอสโคว ์

5  สนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

12 - 16 Sep 2018  39,998  39,998 39,998 15,000 5,000 

07 - 11 Nov 2018  39,998  39,998 39,998 15,000 5,000 

21 - 25 Nov 2018  39,998  39,998 39,998 15,000 5,000 

12 - 16 Dec 2018  39,998  39,998 39,998 15,000 5,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์- 
ลอ่งเรอืแมน่ า้ Moskva 

8.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ
ประต ู4 เคานเ์ตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ทีค่อยอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

10.10  ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว Domodedovo กรงุมอสโคว ์ประเทศ
สหพนัธรฐัรสัเซยี สายการบนิ สายการบนิไทย Thai Airways โดยเทีย่วบนิ 
TG974 

15.55  เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี หลงั
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นลอ่งเรอืชมความงามสองฝั่งแมน่ า้ 
Moskva ซึง่เป็นแมน่ ้าสายหลกัส าคญัของกรงุมอสโควใ์หท้า่นไดส้มัผัสพรอ้มดืม่ด า่กบั
บรรยากาศรมิสองฝ่ังแมน่ ้าทีส่วยงาม 



 
ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 

หลงัทานอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: I bis Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 2 มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – วหิารเซนตบ์า
ซลิ - หา้งกมุ – อนุสรณส์ถานเลนนิ - ถนนอารบตั 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี เป็นเมอืงเป็น
ศนูยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศกึษา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
หนาแน่นทีส่ดุในยโุรป น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) 
สรา้งขึน้มาพรอ้มกรงุมอสโคว ์เป็นสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเคยเป็นทีป่ระทับของพระเจา้
ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอร์
สเบริก์  ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ จากนัน้
น าทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไม
เคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคญัใชใ้นงานพธิกีรรมที่
ส าคญั เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษก ของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระ
เจา้ซารร์า้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญท่ีส่ดุในโลกเพือ่น าไป
ตดิบนหอระฆังแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้
ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลกทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์

น ้าหนัก 40 ตนั (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 
น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) เป็นทีเ่ก็บสะสมของ
เจา้ชายมัสโควี ่เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี ปัจจบุนัเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมี
คา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และเป็นหนึง่
ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองรัสเซยีดว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่)  

บ่ำย   น าทา่นชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิ
ออ่น ตอกลงบนพืน้จนกลายเป็นลานหนิโมเสกทีม่คีวามสวยงาม เป็นเวทศีนูยก์ลางของ
เหตกุารณ์ส าคญัในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีเชน่งานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้ง
ทางการเมอืงตา่งๆ สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นี้ใชเ้ป็นสถานทีจั่ด



 
งานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลก
ครัง้ที ่2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตรุัสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงามอกีดว้ยอยา่ง 
วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนั
สวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ถอื
เป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ของ กรงุมอสโก ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดยกษัตรยิอ์วีานจอมโหด 
(Ivan the Terrible) เพือ่ฉลองชยัชยัเหนือพวกมองโกลทีก่รทีัพมาจนเมอืงคาซาน (Kazan) 
เมือ่ปี 1552 ผลจากชยัชนะครัง้นี้ท าให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผน่ 
ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 
แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดบัไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 
น าชมและชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department store) เป็นหา้งหรกูวา้ง
ใหญห่ลายชัน้ ชมสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก ่สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนด์
เนม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม ทีร่าคาจะคอ่นขา้งสงู ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพ
ทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่จากนัน้น า
ทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่น
การคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย และยังมี
ศลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย อสิระเลอืกชม 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่) 

หลงัทานอาหารค า่น าเขา้สูท่ีพ่ักแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: I bis Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 3 มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้– โบสถอ์สัสมัชญั - ชอ้ปป้ิง 
IZMAILOVO MARKET – ชมโชวล์ะครสตัว ์

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เปรยีบเสมอืนเป็นเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของศา
สนสถานทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวงบญุที่
ศกัดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการ
วาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้(Holy Trinity 
Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหวั หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุ
กระดกูของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชม
โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) เลยีนแบบจากมหาวหิารอสัสมัชญัที่



 
จัตรุัสวหิารแหง่เคลมลนิ โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมยัพระเจา้
อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟลสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ 
โบสถเ์กา่แก ่สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มแีทน่
ส าหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัย
ของพระนางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจั่ตรุัสวหิารแหง่
พระราชวังเครมลนิ แตท่ีน่ีส่งูกวา่ชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well) ที่
ซมึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่)  

บ่ำย  น าทา่นเดนิทางกลบัมอสโคว ์จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคาถกู 
บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุก๊ตาแมล่กูดก ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ 
น าทา่นสูต่ลาด IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถ่กูทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา
แมล่กูดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka) เป็นตุก๊ตาของรัสเซยีทีเ่รยีงซอ้น ๆ กนัหลายตวั 
ชือ่นี้แผลงมาจากชือ่สตรภีาษารัสเซยี วา่ "มาตรโียนา" หรอือาจจะถกูเรยีกวา่ตุก๊ตาคณุ
ยาย ตุก๊ตาแมล่กูดกชดุหนึง่ ประกอบดว้ยตุก๊ตาไมห้ลายตวัเรยีงซอ้นกนัอยูข่า้งใน หรอื
เลอืกซือ้ผา้คลมุไหล,่ อ าพนั, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที7่)  

หลงัทานอาหารเย็นน าทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สน
รูท้ีไ่มค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดง
ผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 
15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองที่
ระลกึดว้ย 

หมายเหต:ุ กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและบางคร ัง้การงดการแสดงไมม่กีาร
แจง้ลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 1,000 บาท 

ทีพ่กั: I bis Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 4 มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- 
สนามบนิมอสโคว ์

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 



 
  น าทา่นเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) เป็นสวนสาธารณะในมอสโก
ทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งววิตวัเมอืงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ เป็นจดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนยีภาพ
ของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงในแบบพาโนรามา และสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้ง
ในสมัยสตาลนิ นอกจากนีย้ังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก
ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย น าทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอส
โคว ์ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการ
ตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริม่ตน้มาจากชว่งแรก
สดุทีส่ตาลนิขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่
ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้
เพือ่ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรปูของงานปัน้ รปูหลอ่ ภาพสลกั
นูนต า่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9)  

บ่ำย   จากนัน้น าทา่นเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral)(ดา้นในหา้ม
ถา่ยภาพ) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่
ชยัชนะในสงคราม นโปเลยีนเมือ่ปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใช ้

เวลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว 
เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 

18.25  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways เทีย่วบนิที ่
TG975 

 

วันที่ 5 สนามบนิสุวรรณภมู ิ

07.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น
ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 



 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์ กรณุาสง่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจาก
วันเดนิทางไป-กลบั*) กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการ
โอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่
คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตาม
ขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิในสว่นนี ้

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่
ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ 
และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้
ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 



 
2. คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 
ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพัก
เดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรม 

- เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรมใน
รัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี
เตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเตม็ บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น
หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้ง
แตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง
ได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และ
กรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพ 
(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และ
ทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษนี า้มนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ า
การขายโปรแกรมไปแลว้ 



 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ 45 USD /ทา่น ตลอดทริ
ปการเดนิทาง 

8.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่น
วนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้



 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 
ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ
ทัง้ส ิน้ 
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