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รสัเซีย – Hot Promotion-A  

มอสโคว ์– ซารก์อรส์ 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า 
โรงแรมทีพ่กั หรือ

เทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ ✈ ✈ O 
IZMAILOVO 

DELTA HOTEL 

2 
มอสโคว ์– เนินเขาสแปร์โรว ์– สถานีรถไฟใตดิ้น – วหิารเซนตซ์า

เวยีร์– ล่องเรือ  
O O O 

IZMAILOVO 

DELTA HOTEL 

3 
พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ี – จตุัรัสแดง – วหิารเซนต์

บาซิล – ละครสัตว ์
O O O 

IZMAILOVO 

DELTA HOTEL 

4 
มอสโคว ์– ซาร์กอร์ส – ชอ้ปป้ิงท่ี IZMAILOVO MARKET – ถนน

อารบตั – สนามบิน  
O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈    

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) 

2. ชมสถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์ถือไดว่้ามคีวามสวยงามมากที่สุดในโลก 

3. ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus)  

4. ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น า้ Moskva 

5. เมนูพิเศษ.... Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวยีร ์

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

15-19, 17-21, 22-26, 24-28 พ.ค., 29 พ.ค.-02 ม.ิย., 31พ.ค.-04ม.ิย. 60      รำคำ  39,900.- 

05-09, 07-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 ม.ิย.,    รำคำ  39,900.- 

28 ม.ิย.-02 ก.ค. 60         รำคำ  39,900.- 
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วนัแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน 

ไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

10.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG974  

15.55 น.  ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 

ชัว่โมง)  ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

ทีพ่กั โรงแรม IZMAILOVO DELTA HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

วนัทีส่องของการเดินทาง           มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน    – วหิารเซนต์ซาเวยีร์  – ล่องเรือ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ด้

ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์

ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี 

ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้ าสหภาพโซ

เวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของ Monumental art คือ

ลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวรีบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูป

หล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง ชิม Russia Vodka และ ไข่ปลาคาเวยีร์   

บ่าย น าเขา้ชมวหิารเซนต์ซาเวยีร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดม

ทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดย

พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี จากนั้นน าท่านล่องเรือ RADISSON CRUISE 

ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้า Moskva (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว และ

ในกรณีน ้าในแม่น ้ากลายเป็นน ้าแข็งที่หนามาก หรือไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 500 

บาทต่อท่าน) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
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ทีพ่กั โรงแรม IZMAILOVO DELTA HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ามของการเดินทาง  พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จัตุรัสแดง – วหิารเซนต์บาซิล 

                                                                – ละครสัตว์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมี

ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป น าท่านเขา้สู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี

ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์

สเบิร์ก  ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตุัรัสวิหาร 

ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้น

ในโบสถ์อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

ของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์ากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสร้าง

ระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหล่อท าให้ระฆงัแตก 

ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์

น ้ าหนัก 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสม

ของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของ

รัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสาม

พิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบัติของพระเจ้าแผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ 

อิหร่าน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของ

รัสเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 

17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ี

ระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เข้าชม 

วหิารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ย
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ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมส

ปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม  น ้ าหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสต์น ามาประดับ  ไว้เม่ื อปีค .ศ .1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม  (GUM Department store) 

สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 

น ้ าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเล

นินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

 น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก 

ฯลฯ รวมทั้ งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดง

ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรูปกบัสัตว์

ต่างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มีการแจง้

ล่วงหนา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

 

ทีพ่กั โรงแรม IZMAILOVO DELTA HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง        มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปป้ิงที ่IZMAILOVO MARKET – ถนนอารบัต – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม. ) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะ

เมืองซากอร์สไดเ้ป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ี

แสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอด

โดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์

เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชม

โบสถ์อสัสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมยัพระเจา้

อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสัมชญัท่ีจตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งดว้ย

ภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนักร้องน าสวด หอระฆงั สร้างใน

สมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการให้เหมือนหอระฆงัท่ีจตุัรัสวหิารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์    Russia Hot Pro_A-JUL-5D-TG-W43 

ท่ีน่ีสูงกวา่ชมบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the Well)  ท่ีซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

บ่าย จากนั้นให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนดัหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก 

ซ่ึงมีให้เลือกมากมายหลายแบบ   จากนั้ นน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ) อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด 

อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของท่ีระลึก

ต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย  จากนั้นน าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 

กม. เป็นทั้งยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน 

รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย  

 

15.30 น. สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์   

18.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  เท่ียวบินท่ี  TG975   

วนัทีห้่าของการเดินทาง           กรุงเทพฯ 

07.30 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทำ่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

15-19, 17-21, 22-26, 24-

28 พ.ค., 29 พ.ค.-02 ม.ิย., 

31พ.ค.-04ม.ิย.,   

05-09, 07-11, 12-16, 14-

18, 19-23, 21-25, 26-30 

ม.ิย., 28 ม.ิย.-02 ก.ค. 60 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 6,900.- 

โรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพกัประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท าวซ่ีารัสเซีย 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
 
 

 
 

*ก่อนท ำกำรจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหนำ้ และทุกบรรทดั เนือ่งจำกทำง
บริษทัฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั* 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000. – บาท 
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

**ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น** 
ท่านละ 28 USD /ทริป/ต่อท่าน*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2.ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
3.ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุในรายการ 
4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุในรายการ 
5.ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
 เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
9.น า้หนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัมไม่จ ากดัจ านวน,ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน
ท่ีมีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท้่านละ1ช้ินน ้าหนกัตอ้งไม่เกิน7กิโลกรัมถา้น ้าหนกัและขนาดของกระเป๋า
สัมภาระเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดไว ้
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  30 กิโลกรัมต่อท่าน หากเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6.   ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ ท่านละ  28  USD ต่อทริป 
7.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการจอง 
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1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน หลงัจากท่ีช าระมดัจ า

ทนัที 

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษนัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์    Russia Hot Pro_A-JUL-5D-TG-W43 

6. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ

จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถ

เรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่

เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 

5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

 ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่ง

นอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ี

สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ี

เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหา

ทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสาย

การบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และโรงแรมใน

รัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่

มีเตียงเสริม 

2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม หอ้งท่ีเป็น

หอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์    Russia Hot Pro_A-JUL-5D-TG-W43 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  

อนัเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครา ม

การเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิ

พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ 

ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วม

เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อ

เฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้  

ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ 

ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 

 
 

 

 
 


