
 

 

 

Russia ทวัร์รัสเซีย มอสโคว์ 5วนั 3คนื 
รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส  

เยอืนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในช่ือโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวงัเครมลนิ 

(Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุด
ของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน า้ศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)    

บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS 

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – สนามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแมน่ ้า Moskva 

2  
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลนิ – พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเล

นิน - ถนนอารบัต 

3  มอสโคว์ – ซารก์อร์ส – โบสถ์โฮลทีรนิิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปป้ิง IZMAILOVO MARKET – ชมโชวล์ะครสัตว์ 

4  มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนตซ์าเวียร์ - สนามบินมอสโคว์ 

5  สนามบนิสุวรรณภูม ิ



 

 

 

อัตราค่าบรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

22 - 26 Aug 2018  38,998  38,998 38,998 15,000 5,000 

05 - 09 Sep 2018  39,998  39,998 39,998 15,000 5,000 

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 

 

รายละเอยีดทัวร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – สนามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแมน่ ้า Moskva 

8.00  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประต ู4 เคาน์เตอร์ D ของ

สายการบินไทย Thai Airways เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแทก็กระเป๋า 

10.10  ออกเดินทางสูส่นามบินโดโมเดโดโว Domodedovo กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สายการบิน สาย

การบินไทย Thai Airways โดยเท่ียวบิน TG974 

15.55  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรสัเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เรียบร้อยแล้ว น าท่านล่องเรือชมความงามสองฝ่ังแม่น ้า Moskva ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายหลกัส าคัญของกรุงมอส

โคว์ให้ท่านได้สัมผัสพร้อมดื่มด ่ากับบรรยากาศริมสองฝ่ังแม่น ้าที่สวยงาม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ม้ือท่ี1)เมนูอาหารจีน 

หลังทานอาหารค ่าน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก: Vega Hotel Moscow หรอืระดับใกล้เคียงกัน4* 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 



 

 

วันที่ 

2 

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลนิ – พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - 

ถนนอารบัต 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่2) 

น าท่านเที่ยวชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ การเงนิ 

และการศึกษา เป็นเมอืงที่มีประชากรหนาแนน่ที่สุดในยุโรป น าท่านเข้าชมพระราชวังเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) สร้างขึ้นมา

พร้อมกรุงมอสโคว์ เป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช

ทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนัน้น าทา่นสู่จัตุรัสวิหาร 

ถ่ายรูปกับโบสถ์อสัสมัชัญ โบสถ์อันนันซิเอช่ัน โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมโบสถ์อัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถ์ที่ส าคญั

ใช้ในงานพิธีกรรมที่ส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซาร์ร้างในสมัยพระ

นางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญท่ี่สุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผดิพลาดระหวา่งการหล่อท าให้ระฆังแตก 

ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มคีวามต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน (หากมี

พิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสัมชัญจะไมอ่นญุาตให้เขา้ชมดา้นใน) น าทา่นเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory) เป็นที่

เกบ็สะสมของเจ้าชายมัสโควี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมคี่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจาก

คริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัติของรัสเซียด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3) เมนูอาหารพื้นเมือง 

บ่าย   น าท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง สร้างด้วยหนิแกรนิตและหินออ่น ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหิน

โมเสกที่มีความสวยงาม เป็นเวทศีูนย์กลางของเหตุการณส์ าคญัในประวัติศาสตร์ของรัสเซียเช่นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ประท้วงทางการเมืองต่างๆ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปี

ใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณใกล้ๆ จัตุรัสแดงเป็นที่ต้ังของกลุม่สถาปัตยกรรมที่สวยงามอกีด้วย

อย่าง วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสสีนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศลิปะรัสเซียโบราณ

โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเป็นหนึ่งในสัญลกัษณ์ของ กรุงมอสโก ประเทศ รัสเซีย สร้างโดยกษัตริย์อีวานจอมโหด 

(Ivan the Terrible) เพ่ือฉลองชัยชัยเหนอืพวกมองโกลที่กรีทัพมาจนเมอืงคาซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจากชัยชนะคร้ังนี้ท าให้ 

ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศได้เป็นปึกแผน่ ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ต้ังอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธคิ บนยอดมีดาวแดง 

5 แฉกที่ท ามาจากทับทิม น ้าหนกั 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมวินสิต์น ามาประดับไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 น าชมและช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากุม 

(GUM Department store) เป็นห้างหรูกว้างใหญ่หลายช้ัน ชมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบ

รนด์เนม เสือ้ผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม ที่ราคาจะคอ่นขา้งสงู ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพที่สร้างด้วยหินออ่นสีแดง ภายในมีศพเล

นินนอนอยู่บนแทน่หินมโีลงแก้วครอบอยู่ จากนั้นน าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้

ย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารต่างๆมากมาย และยังมศีิลปินมานั่งวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลียน 

และศลิปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย อิสระเลอืกชม ช้อปป้ิงตามอัธยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (มื้อที่4) เมนอูาหารจีน 

หลังทานอาหารค ่าน าเข้าสู่ที่พักแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Vega Hotel Moscow หรือระดับใกล้เคียงกนั4 

(ช่ือโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 



 

 

 

 

วันที่ 

3 
มอสโคว์ – ซารก์อร์ส – โบสถ์โฮลทีรนิิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปป้ิง IZMAILOVO MARKET – ชมโชวล์ะครสัตว์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่5) 

เดินทางสู่เมืองซารก์อร์ส (Zagorsk) เปรียบเสมอืนเป็นเมืองโบราณ เป็นที่ต้ังของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษ

ที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักด์ิสทิธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศลิปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็น

วิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถ์โฮลีทรินต้ีิ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมอืงมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสเีงนิของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทา่น ประชาชนที่ศรัทธาจะเดนิทางมา

สักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) เลียนแบบจากมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเคลม

ลิน โบสถ์ที่มคีวามสวยงามมากของเมอืง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอวีานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟลสโกและภาพ

ไอคอน 5 ช้ัน โบสถเ์ก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราช

และที่ส าหรับนักร้องน าสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเค

รมลิน แต่ที่นี่สงูกว่าชมบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ที่ซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (มื้อที่6) เมนูอาหารพืน้เมือง 

บ่าย  น าท่านเดินทางกลับมอสโคว์ จากนั้นให้ท่านได้เลือกซ้ือสนิคา้ของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนดัหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแมลู่กดก ซ่ึงมี

ให้เลอืกมากมายหลายแบบ น าทา่นสู่ตลาด IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญท่ี่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลอืกซ้ือสินคา้พ้ืนเมอืง

นานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka) เป็นตุ๊กตาของรัสเซียที่เรียงซ้อน ๆ 

กันหลายตัว ช่ือนี้แผลงมาจากช่ือสตรีภาษารัสเซีย วา่ "มาตรีโยนา" หรืออาจจะถูกเรียกวา่ตุ๊กตาคุณยาย ตุ๊กตาแม่ลูกดกชุดหนึ่ง 

ประกอบด้วยตุ๊กตาไม้หลายตัวเรียงซ้อนกันอยู่ข้างใน หรือเลือกซ้ือผา้คลุมไหล,่ อ าพนั, ของที่ระลกึต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (มือ้ที่7) เมนูอาหารจนี 

หลังทานอาหารเยน็น าทา่นชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั้ง

มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเปน็ 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาท ีพกั 15 นาท ี

และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้ังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย 

หมายเหตุ: กรณลีะครสัตว์งดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมม่ีการแจ้งล่วงหนา้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

1,000 บาท 

ที่พัก: Vega Hotel Moscow หรือระดับใกล้เคียงกนั4* 

(ช่ือโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 



 

 

 

 

วันที่ 4 มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนตซ์าเวียร์ - สนามบินมอสโคว์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่8) 

  น าทา่นเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว์ (Sparrow Hills) เป็นสวนสาธารณะในมอสโกที่ข้ึนช่ือในเร่ืองวิวตัวเมืองที่น่าต่ืนตา

ต่ืนใจ เป็นจุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมอืงในแบบพาโนรามา และสามารถมองเห็นตึกสูง

เจ็ดตึกที่สร้างในสมยัสตาลนิ นอกจากนี้ยงัมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกต้ังอยูเ่ป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือก

ซ้ือและตอ่รองราคาได้ด้วย น าทา่นชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความ

โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วงแรกสุด

ที่สตาลนิข้ึนมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานนีัน้เป็นลักษณะของ 

Monumental art คือลักษณะของงานศลิปะที่สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงาน

ป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (มือ้ที่ 9) เมนูอาหารพืน้เมอืง 

บ่าย   จากนัน้น าทา่นเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral)(ด้านในห้ามถ่ายภาพ) เป็นมหาวิหารโดมทองที่

ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชัยชนะในสงคราม นโปเลียนเมื่อปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซาน

เดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิโดโมเดโดโว เพ่ือเชค็อนิเดินทางกลับ

ประเทศไทย 

18.25  ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG975 

 
 

วันที่ 5 สนามบนิสุวรรณภูมิ 

07.30  เดินทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือ

วันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้

ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 



 

 

- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคยีงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและทา่นยังประสงค์เดนิทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้ง

ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ทั้งสิ้น 

3.กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือแพ้อาหารเนือ้สัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

4.การจองทัวร์และช าระคา่บริการ 

- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (พร้อมแจ้งเลขสะสมไมล์) กรุณาส่งพร้อมเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืช าระ 25-30 วันก่อนออกเดนิทาง 

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดนิทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบ

ก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณพีาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมืองทา่น**กรุณาส่งพร้อมพร้อม

หลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ กรณทีี่ทา่นเดินทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจ้งรายช่ือคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้

ทราบ**กรณเีปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหนา้ที่ออกเอกสารทุกอยา่ง

เรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในสว่นนี ้

5.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร์ เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทวัร์ช าระเงนิค่าจองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืน

เงนิ ไดทุ้กกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการ

รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

6.อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัดพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

(ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และตอ้งเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเ้คยีงกัน 4 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่าน กรณพีัก 3 ท่านต่อหอ้ง หากโรงแรมไมม่ีห้อง TRP 

(3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 ห้อง (มคี่าใช้จ่ายห้องพักเด่ียวเพ่ิม) 

หมายเหตุเพิม่เติมเรือ่งโรงแรม 

- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภท

อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยูค่นละช้ันกัน และโรงแรมในรัสเซียไมม่ีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดนิทาง จะได้หอ้งพกัประเภท ห้องคู่

แบบไม่มีเตยีงเสริม 

- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญอ่าจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอุีณหภูมิต ่า 

- กรณีที่มงีาน Trade Fair เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ซ่ึงห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และคา่ประกันวนิาศภัยเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ และกรณนี ้าสัมภาระเกินท่านต้องเสียคา่ปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 



 

 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุ้มครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิหตุวงเงินท่านละ 

500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ 

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยส์ินส่วนตวั กรณเีกิดความเสยี บริษัทฯไม่

สามารถรับผิดชอบได้) 

7.อัตราคา่บริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวตา่งๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าภาษทีุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามนัที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และพนักงานขับรถ 45 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง 

8.ค่าวีซ่าและบริการต่างๆ ส าหรับหนังสอืเดนิทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท าวีซ่ารสัเซีย 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และ

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มผูี้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย

โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอ

เปลี่ยนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย14วันก่อนการเดินทาง มฉิะนั้น บริษัทฯไม่

สามารถจัดการไดล้่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่สีิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของผู้

จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมผ่่านการพิจารณา

ในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการ

กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไวส้ าหรับความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตามพ.ร.บ. การ

ท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าทา่นได้



 

 

เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพในระหวา่งการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไป และควร

ศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองให้ละเอยีด) 

14. มัคคเุทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของผู้

จัดก ากับเท่านั้น 

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมผ่่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถู่กต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

16. กรณีท่านใส่หนงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดินทางเพ่ือการทอ่งเที่ยวกับคณะทวัร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไมค่ืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 
 
 


