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CODE: TG91 Beautiful Russia ทวัรร์สัเซยี มอสโคว ์5วนั 3คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beautiful Russia ทวัรร์สัเซยี มอสโคว ์5วนั 3คนื 

รสัเซยี มอสโคว ์ซารก์อรส์ 
เยอืนเมอืงหลวงศูนยก์ลางของประเทศ เมอืงมอสโคว ์ถ่ายรูปโบสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จ้ักในชือ่
โดมหวัหอม เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร ์ 
ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคทีส่วยงามมากทีส่ดุในโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ตลาดทีใ่หญ่และถูกทีส่ดุของประเทศ ที ่
IZMAILOVO MARKET ชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิ ์(Chapel over the Well) ทีเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk)    

บนิหร ูบนิตรง สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

9-13 พฤษภาคม  39,900  

ราคาเด็กไมเ่กนิ2ขวบ Infant 

ราคา 15,000 บาท 

5,000 30  

23-27 พฤษภาคม  39,900 5,000 30  

30-3 มถินุายน  39,900 5,000 30  

6-10 มถินุายน 39,900 5,000 30  
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ไฟลท์บนิ  
 

Departure Return 

TG974  BKK-DME 10.10-15.55 TG975  DME-BKK 18.25-07.30+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก         กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์- ลอ่งเรอืแมน่ า้ Moskva 
                     อาหารเย็น 
 

 
08.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศประต ู4 เคานเ์ตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways 
เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  

10.10 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิโดโมเดโดโว Domodedovo กรุงมอสโคว ์
ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี สายการบนิ สายการบนิไทย Thai Airways 
โดยเทีย่วบนิ TG974 

15.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐั
รสัเซยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นลอ่งเรอืชม
ความงามสองฝ่ังแมน่ า้ Moskva ซึง่เป็นแมน่ ้าสายหลักส าคัญของกรุง
มอสโคว์ใหท้่านไดส้ัมผัสพรอ้มดื่มด ่ากับบรรยากาศริมสองฝ่ังแม่น ้ าที่
สวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่)
เมนอูาหารจนี 

 หลังทานอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั: Vega Hotel Moscow หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั4* 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง         มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ -  
                      หา้งกมุ – อนสุรณ์สถานเลนนิ - ถนนอารบตั          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวง
ของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของ
ประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศกึษา เป็น
เมอืงที่มปีระชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป น าท่านเขา้
ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) 
สรา้งขึน้มาพรอ้มกรุงมอสโคว ์เป็นสถานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ของเมอืงเคยเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์
จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนคร
เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล
และทีรั่บรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนัน้น า
ท่านสู่จตัุรสัวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์
อนันันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้น
งานพธิกีรรมทีส่ าคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษก ของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซาร์
รา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุ่ดในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ 
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ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ัง
ไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชม
ดา้นใน) น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็น
พพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี ปัจจบุนัเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคี่าทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่
14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และเป็นหนึง่ในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองรัสเซยีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) เมนอูาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจ

กลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ตอกลงบน
พืน้จนกลายเป็นลานหนิโมเสกทีม่คีวามสวยงาม เป็น
เวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์
ของรัสเซยีเช่นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทว้งทางการเมอืงตา่งๆ สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษ
ที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใชเ้ป็นสถานที่จัดงาน
ในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน
แรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณ
ใกล ้ๆ จัตุรัสแดงเป็นที่ตั ้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่
สวยงามอีกดว้ยอย่าง วิหารเซนต์บาซิล(Saint 
Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดย
สถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ถอืเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของ กรุงมอสโก ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดย
กษัตรยิอ์วีานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพือ่ฉลองชัยชัยเหนือพวกมองโกลทีก่รทีัพมาจนเมอืงคาซาน 
(Kazan) เมือ่ปี 1552 ผลจากชยัชนะครัง้นีท้ าให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬกิา
ซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาว
แดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิต์
น ามาประดับไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 น าชมและชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้
กุม (GUM Department store) เป็นหา้งหรูกวา้งใหญ่หลายชัน้ ชม
สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก ่สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบ
รนด์เนม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง น ้าหอม ที่ราคาจะค่อนขา้งสูง ชม
อนุสรณ์สถานเลนนิ ที่เก็บศพที่สรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง ภายในมี
ศพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่จากนัน้น าทา่นสูถ่นน
อารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้
ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ รา้นอาหาร
ตา่งๆมากมาย และยงัมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย อสิระเลอืกชม 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที4่) เมนอูาหารจนี 
 หลังทานอาหารค ่าน าเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั: Vega Hotel Moscow หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั4 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีส่าม        มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้– โบสถอ์สัสมัชญั - ชอ้ปป้ิง IZMAILOVO MARKET –  
                     ชมโชวล์ะครสตัว ์      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 
 เดนิทางสู่เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เปรียบเสมือน

เป็นเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ด
และเกา่แกท่ีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวง
บุญที่ศักดิส์ทิธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศลิปะ 
สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน 
เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้(Holy Trinity 
Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอม
สทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 
5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุ
กระดูกของท่าน ประชาชนที่ศ รัทธาจะเดินทางมา
สักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั 
(Assumption Cathedral) เลียนแบบจากมหาวหิาร
อัสสัมชัญที่จัตุรัสวหิารแห่งเคลมลนิ โบสถ์ที่มีความ
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สวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมยัพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟลสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์กา่แก ่สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบญุ มแีท่นส าหรับ
ประกอบพธิขีองพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรนีมหาราช 
ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตุรัสวหิารแห่งพระราชวังเครมลนิ แต่ทีน่ี่สงูกว่าชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิ ์(Chapel Over 
the Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (มือ้ที6่) เมนอูาหารพืน้เมอืง 
 
บา่ย น าท่านเดินทางกลับมอสโคว ์

จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้
ของทีร่ะลกึราคาถูก บรเิวณตลาด
นัดหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่
ลูกดก ซึ่งมีให เ้ลือกมากมาย
หล ายแบบ  น า ท่ า นสู่ตลาด 
IZMAILOVO MARKET ตลาด
ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อสิระให ้
ท่านไดเ้ลือกซื้อสินคา้พื้นเมือง
นานาชนดิ ในราคาทีถู่กทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแมลู่กดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka) เป็น
ตุ๊กตาของรัสเซยีทีเ่รยีงซอ้น ๆ กนัหลายตัว ชือ่นีแ้ผลงมาจากชือ่สตรภีาษารัสเซยี ว่า "มาตรโียนา" หรอือาจจะถูก
เรยีกวา่ตุ๊กตาคุณยาย ตุ๊กตาแมลู่กดกชดุหนึง่ ประกอบดว้ยตุ๊กตาไมห้ลายตัวเรยีงซอ้นกันอยูข่า้งใน หรอืเลอืกซือ้
ผา้คลมุไหล,่ อ าพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที7่) เมนอูาหารจนี 
 หลังทานอาหารเย็นน าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด เชน่ 

สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดง
ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และ
มขีองทีร่ะลกึดว้ย  

 หมายเหต:ุ กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการคนืเงนิ 1,000 บาท 

 ทีพ่กั: Vega Hotel Moscow หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั4* 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
 

วนัทีส่ ี ่          มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- สนามบนิมอสโคว ์
                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) เป็นสวนสาธารณะใน
มอสโกที่ข ึน้ชื่อในเรื่องวิวตัวเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นจุดชมววิที่สามารถ
มองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงในแบบพาโนรามา และสามารถ
มองเห็นตกึสูงเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของที่
ระลกึในราคาถกูตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมากทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาได ้
ดว้ย น าทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมาก
ทีสุ่ดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถาน ี
ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสุดทีส่ตาลนิ
ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายใน
สถานีนัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้ง
ขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ ซึง่จะสือ่ออกมาในรปูของงานปั้น รูปหล่อ 
ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที ่9) 
เมนอูาหารพืน้เมอืง 
บา่ย จากนัน้น าท่านเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (ดา้นใน

หา้มถ่ายภาพ) เป็นมหาวหิารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยี สรา้งขึน้เพื่อเป็น
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อนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงคราม นโปเลยีนเมือ่ปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้ง
นานถงึ 45 ปี สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 
18.25 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG975 
 
วนัทีห่า้          สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
 

 
07.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

 
*********************************** 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัว

หลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทาง

ตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่น

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
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1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรม

ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรมในรัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซ ึง่ถา้เขา้พัก 

3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซ ึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า 

ซ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่

ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ  45 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

8.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
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5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 


