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         รหสัโปรแกรมทวัร ์  RUSSIA MOS ZA 6D3N DEC18-QR-W02 

 
 

โปรรสัเซยี มอสโคว ์ซารก์อส จดัจา้น 

จุดเด่น 

 

• ชม สถานรีถไฟใตด้นิ การตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานีลว้นวจิติรตระการตา 

• ชม พระราชวงัเครมลนิ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของรัสเซยี 
• ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลักษณข์องรัสเซยี 

• อสิระถ่ายรปูกับ สุสานเลนนิ และ วหิารเซนตบ์าซลิ 

• ชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน 
• ชม สแปรโ์รฮ่ลิล ์เป็นจุดชมววิทีม่องเห็นทัศนียภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้หมด 
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• ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์

• ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุมอสโก 
• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดอสิมายลอฟกี,้ ถนนอารบตั  

 

ชื่อโปรแกรม โปรรสัเซีย มอสโคว ์ซารก์อส จดัจา้น   

จ านวน 6 วนั 3 คนื 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โดฮา 

 
17:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 7 เคาน์เตอร ์P สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  
 

20:55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833 

 

วนัที ่2 โดฮา - มอสโคว ์- จตรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - ถนนอารบตั 

 
00:05 น.+1เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
02:50 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR223 
 

08:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางเขา้สูก่รงุ มอสโคว ์เมอืงหลวงของรัสเซยี และยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทสีุดของ

ยุโรป มปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี จากนั้นน าท่านชม จตุรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสัญลักษณ์
ของรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อวีานที ่3 เพือ่เป็นสถานทีจั่ดงานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมตา่งๆ ทา่นจะได ้
มเีวลาอสิระถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ อาคารพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตรัิสเซยี สุสานเลนนิ และ วหิารเซนตบ์าซลิ Saint 

Basil's Cathedral ตัวโบสถม์หีลังคาสงูยอดแหลม มโีดมหัวหอม 9 โดม มสีสีนัสดใสสวยงามขนาดเล็กใหญ่
ลดหลั่นกันไปไมม่ทีีใ่ดเหมอืนมทีีเ่ดยีวในโลก   
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั ยา่นการคา้ มขีองซือ้ของขายมากมาย เป็นถนนทีข่ ึน้ชือ่ของ กรงุมอสโคว ์ 
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ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
หมายเหต ุ  
**พเีรยีดทีเ่ดนิทาง ขาไป Flight QR837 เวลา 02:35 น. - 05:45 น. / QR233 เวลา 06:45 น. - 11:55 น. 

จะมมีือ้อาหารค า่เนือ่งจากมาถงึมอสโควเ์วลา 12:00 น.** 
 
ทีพ่กั  Ibis Moscow Oktyabrskoye Pole หรอืเทยีบเทา่             

                                    

วนัที ่3 ซากอรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - โบสถท์รนิติ ี ้- สแปรโ์รฮ่ลิล ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ Zagorsk เดนิทางออกจากกรุงมอสโคว์ ชมโบสถเ์ก่าแก่ที่ภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่ส าหรับนักรอ้งน าสวด ชัน้ล่างเป็น
หอ้งครัวส าหรับท าอาหารใหก้ับคนจน จากนั้นชม โบสถอ์สัสมัชญั Assumption Church สรา้งเลยีนแบบ

โบสถ์ที่พระราชวังเครมลิน  เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะช่วงฤดูรอ้น และชม โบสถ์ทริน ิต ี้ Holy Trinity 
สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสทีอง ภายในมโีลงศพเงนิของนักบุญเซอรเ์จียส ผูก้่อตัง้เมอืงซากอรส์ 

ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพของทา่น 

 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึบรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์ซึง่เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึทีข่ ึน้ชือ่ 
เชน่ ตุ๊กตาแมลู่กดก ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไม ้สนิคา้หัตถกรรมพืน้บา้น งานฝีมอื ของเลน่ส าหรับเด็ก ของใชใ้นฤดู

หนาว เชน่ ผา้พันคอไหมพรม ถงุมอืกันหนาว และสนิคา้เบ็ดเตล็ดตา่งๆ ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางกลับเขา้กรุง
มอสโคว์ น าท่านสู่ สแปรโ์ร่ฮลิล ์Sparrow Hill จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ด ้
ทัง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ที่

สรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  Ibis Moscow Oktyabrskoye Pole หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4 พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ - หา้งสรรพสนิคา้กุม - สถานรีถไฟใตด้นิ    

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าผูม้เีกยีรตสิู ่พระราชวงัเครมลนิ Kremlin Palace สถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของรัสเซยี สรา้งขึน้มา
พรอ้มกับกรงุมอสโคว ์จงึเป็นศูนยร์วมของวัฒนธรรมต่างๆ ของรัสเซยี จากนั้นชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งโดย

สถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ ทีส่รา้งอุทศิ
ใหก้ับนักบุญอารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงั
พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก แต่

เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระ
เจา้ซาร ์Tsar Cannon สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 
ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน 

 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุมอสโก แตม่ชีือ่เสยีงใน

เรือ่งของสนิคา้อันมใีหเ้ลอืกซือ้กัน อยา่งหลากหลายชนดิหา้งสรรพสนิคา้กมุ หรอือกีสถนทีห่นึง่ทีม่สีถาปัตยกรรม
ทีเ่กา่แกข่องเมอืงนี้ หา้งสรรพสนิคา้กมุ กอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1895 มคีวามสวยงาม และโดดเดน่มากลักษณะชอง
ตัวอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรับใหผู้ท้ ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 

200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมทีัง้รปูลักษณ์ภายใน และภายนอกทีดู่หรหูราโอ่อา่ทีส่ าคัญตัง้อยูบ่รเิวณ
ลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสนิคา้กมูมกีารจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภคเชน่ เสือ้ผา้ ของใช ้

ในครัวเรอืน สนิคา้ที่มชี ือ่มยีี่หอ้ เครือ่งส าอางค์ น ้ าหอม และสนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึ ซึง่มีใหเ้ลอืกกัน

อยา่งหลากหลายทเีดยีว ชม สถานรีถไฟใตด้นิ Metro การตกแต่งภายใจของแตล่ะสถานีลว้นวจิติรตระการตา
ไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ 
ลว้นปราณีตวจิติรบรรจง  

**พเิศษ ถา้มเีวลา น าทา่น ลอ่งเรอื River Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแมน่ ้า Moskva ซึง่เป็นแมน่ ้าสาย
หลักของกรงุมอสโคว ์**เป็นโปรแกรมเสรมิมคีา่ใชจ้่ายสอบถามมคัคเุทศก ์การลอ่งเรอืขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศ**  
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Ibis Moscow Oktyabrskoye Pole หรอืเทยีบเทา่         
     

วนัที ่5 วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ - ตลาดอสิมายลอฟกี ้-  โดฮา  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวหิารทีส่ าคัญของนิกายรัสเซยีนออโท

ดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิสรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 ทีส่ามารถขับไล่
กองทัพนโปเลียนไปได  ้ไดเ้วลาเพลดิเพลินกับการชอ้ปป้ิง ตลาดอสิมายลอฟกี ้Izmailovsky Market 
ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรรีูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลัก และ

สนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย  
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์

 
23:55 น.  ออกเดนิทางสู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR230 

 

วนัที ่6 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
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05:10 น.+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

08:00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 
 
19:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซี่า 

เดอืน  ตลุาคม 

04 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 61 QR833/20:55 น.  

* PRO 

33,555 33,555 33,555 7,900 - 

11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 QR833/20:55 น. 34,555 34,555 33,555 7,900 - 

18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 QR833/20:55 น. 

* วันปิยมหาราช 

35,555 35,555 34,555 7,900 - 

เดอืน  พฤศจกิายน 

11 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61 QR837/01:00 น. 

* PRO 

33,555 33,555 33,555 7,900 - 

14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 QR837/01:00 น. 34,555 34,555 33,555 7,900 - 

23 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 QR837/01:00 น. 37,555 37,555 36,555 7,900 - 

30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค. 61 QR837/01:00 น. 38,555 38,555 37,555 7,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

05 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 QR837/01:00 น. 

* วันพอ่,  

วันรัฐธรรมนูญ 

39,555 39,555 38,555 7,900 - 

13 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 QR837/01:00 น. 42,555 42,555 41,555 7,900 - 

 

* ขาไป Flight QR833 เวลา 20:55 น. - 00:05 น.+1 / QR223 เวลา 02:50 น. - 08:00 น. 
* ขาไป Flight QR837 เวลา 02:35 น. - 05:45 น. / QR233 เวลา 06:45 น. - 11:55 น. จะมีมื้ออาหารค ่า
เนือ่งจากมาถงึมอสโควเ์วลา 12:00 น.** 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่
เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

• กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

         รหสัโปรแกรมทวัร ์  RUSSIA MOS ZA 6D3N DEC18-QR-W02 

• หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
• ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ
ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 40 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

• ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

• คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่
อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
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1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบรษัิทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไมอ่าจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลิก  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

• กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจ าตั๋ว 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

         รหสัโปรแกรมทวัร ์  RUSSIA MOS ZA 6D3N DEC18-QR-W02 

 

ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  
1. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  


