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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซีย) – สถานีรถไฟใตด้ิน 

08.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี TG974 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

17.10 น. ถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (เวลาท้องถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรสัเซียและยังครองอันดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของ

ยุโรปมีประวัติศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์ถือไดว่้า

มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี 

ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้ นมาเป็นผู้น า

สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะของ 

Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะ

ส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต า่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโควสู่์เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ –ป้อมปีเตอรแ์ละปอล– 

มหาวิหารเซนตไ์อแซค 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.40 น. ออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก

เยอรมัน ใชเ้วลาเพียง 4 ชัว่โมงจากกรุงมอสโควสู่์ไปเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ระยะทางประมาณ 

800 กม.  

13.30 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ เมืองท่ีสวยงามจนได้รบัสมญานามว่า 

“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”  
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TG-W12 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านชม ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress)  ส่ิงก่อสร้างอันดบัแรกสุดของ

เมือง เพ่ือเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะ

วาซิลเยฟสกี้  ชมด้านในซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราชจนกระทัง่กษตัริย์พระองคสุ์ดท้ายของราชวงศ ์พระเจ ้านิโคลัสท่ี 2 และครอบครวั จากน้ัน

น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ี

สวยงามท่ีสุด และใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูป

เขียนไอคอน โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัว

เมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ี  

และถ่ายรูปท่ีดา้ยหลังของพระมหาวิหารเซนตไ์อแซค ซ่ึงจะมีรูปป้ันแกะสลักของพระเจา้นิโคลัส

ท่ี 1 ทรงม้ากับฐานท่ีมีรูปป้ันของพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบแสดงความหมายแฝงถึง

ความศรทัธา ความรอบรู ้อ านาจ และความยุติธรรม  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN HOTEL, ST.PETERBURG หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว -

พิพิธภัณฑ์เฮอรมิ์เทจ – โบสถห์ยดเลือด 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวา

เรส (Peterhof Palace)  ท่ีสร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช พระต าหนักท่ีได้ช่ือ ว่า

เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน ้ าพุท่ีพวยพุ่งมาจากรูป

ป้ันสีทองและท่ีต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับ

ประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลังการย่ิง ห้องหบัต่างๆ ภายในพระราชวงัประดับด้วยทองค า

อร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่า

ได ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน ้ าพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้

พระราชวงัแวรซ์ายส์ในฝรัง่เศส 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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TG-W12 น าชมความย่ิงใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)  ท่ีประกอบด้วยห้องต่างๆ 

มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งน้ีเคยใช้เป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรัชกาลท่ี 5 

ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย    ปัจจุบันพระราชวังน้ีได้ถูกใช้เป็น เขา้ชม 

พิพิธภัณฑ์เฮอรมิ์เทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้ าค่าของโลกกว่า 8 

ล้านช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ , แรมบรนัด์

, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง จากน้ันแวะ

ถ่ายรูปกับ โบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection)  ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 

3 ทรงสร้างขึ้ นบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพ่ือเป็น

อนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรสัเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มา

ใชใ้นการก่อสรา้ง มีลักษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนตบ์าซิลท่ีมอสโคว ์จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ป

ป้ิงบน ถนนเนฟสก้ี ศูนย์กลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบิร์ก ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นในช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งท่ีตั้งของย่านการคา้,ย่านท่ีอยู่อาศยั,พระราชวงั,โรงละคร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOLIDAY INN HOTEL, ST.PETERBURG หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรี่ –  

  ชมการแสดงละครสตัว ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น าท่านเดินทางกลับสู่  กรุงมอสโคว  ์โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก

เยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชัว่โมง จากเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ สู่กรุงมอสโคว์ ระยะทางประมาณ 

800 กม. 

12.50 น. เดินทางถึง กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซี ย เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 

10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย  น าท่านเข ้าสู่ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้า

ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั ่งพระเจา้ซารปี์เตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตุัรัส

วิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อัสสัมชญั โบสถ์อันนันซิเอชัน่ โบสถ์อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน 
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TG-W12 และเข ้าชมดา้นในโบสถ์อัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคัญใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การ

ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์ากน้ันชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมัย

พระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิด

ความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความต้องการสรา้ง

ปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตัน (หากมี

พิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชัญจะไม่อนุญาตให้เขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชม พิพิธภัณฑ์

อารเ์มอรี่    เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมัสโคว่ี 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรสัเซียจาก

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงต้นคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสาม

พิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรพัย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ ท่ี

อังกฤษ และ อิหร่าน 

ค า่              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น 

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้ งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ

อาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 

นาที จากน้ียังมีบริการถ่ายรูปกับสัตวต่์างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย  ***กรณีละครสัตวง์ดการ

แสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหน้า ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงืน 1,000 บาท*** 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่า 

นท่ีสองราชวงัเครลิน–พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรี่–จตัุรสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์าซิล-ถนนอารบัต 

วนัท่ีห้า มอสโคว ์– จตัุรสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์–  

   สนามบินมอสโคว ์ – กรงุเทพฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าชม จตัุร ัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรสั เซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา ห รือการประท้วงทาง

การเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาล

ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่  วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี  2 บริเวณ

โดยรอบของจัตุรสัแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล
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TG-W12 (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วย

ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่

บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม  น ้าหนัก 

20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินคา้กุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้า

จ  าพวกแบรนดเ์นม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถานเล

นิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเขา้ชม วิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้าน

ใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน

ถึง 45 ปี  เป็นวิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรม ท่ีส าคัญ

ระดบัชาติ 

15.30 น. น าคณะเดินทางสู่ สนาม บิน  มีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภาย ใน

สนามบิน 

18.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี TG975 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

วนัท่ีหก เดินทางถึงกรุงเทพฯ   

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทับใจ 

 

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

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 2-3 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 
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TG-W12 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน12ปี) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี) ตัว๋ 

16 - 21 มีนาคม 2560 45,900 44,900 43,900 7,000 30,900 

23 - 28 มีนาคม 2560 45,900 44,900 43,900 7,000 30,900 

11 – 16 พฤษภาคม 2560 49,900 49,900 48,900 8,000 33,900 

18 – 23 พฤษภาคม 2560 49,900 49,900 48,900 8,000 33,900 

25 – 30 พฤษภาคม 2560 49,900 49,900 48,900 8,000 33,900 

01 – 06 มิถุนายน 2560  49,900 49,900 48,900 8,000 33,900 

08 – 13 มิถุนายน 2560 49,900 49,900 48,900 8,000 33,900 

15 – 20 มิถุนายน 2560 49,900 49,900 48,900 8,000 33,900 

22 – 27 มิถุนายน 2560 49,900 49,900 48,900 8,000 33,900 

29 มิถุนายน–04 กรกฎาคม 60 49,900 49,900 48,900 8,000 33,900 

 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
  

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท  าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว

(Single) ,ห้อง คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง  (Triple Room) ห้องพักต่ าง
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TG-W12 ประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพักแบบ 3 ทา่น ซ่ึง

ถ้าเข้าพัก 3 ทา่น อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยก
ห้องพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพักในเมือง

เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไมมี่อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบ ริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ไกดท์้องถ่ิน และหัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 48 USD/ทริป  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
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TG-W12 1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
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TG-W12 นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจ้งใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า
ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน



 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ TG05_RU WONDERFUL RUSSIA (MOS-SAINT) 6D 4N-TG-W12 
-TG-W12 
TG-W12 เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใตท้้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 


