
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Russia Season Change 
 

• ชม สถานีรถไฟใตดิ้น การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีลว้นวิจติรตระการตา 
• ชม พระราชวงัเครมลิน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีขึน้ชือ่ของรสัเซยี 
• ชม จตรุสัแดง เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี 
• ชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
• ชม สแปรโ์ร่ฮิลล ์เป็นจดุชมวิวท่ีมองเห็นทศันียภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้หมด 
• ชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์
• ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้กมุ Gum หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแกท่ี่สุดในกรงุมอสโคว ์
• ชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองท่ี ตลาดอิสมายลอฟกี,้ ถนนอารบตั 
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ก าหนดการเดินทาง 
 
วนัท่ี 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน) 

 
19:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์S 

สายการบิน Mahan Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรูป และเตรียมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

 
23:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน โดยเท่ียวบินท่ี W5050 
 

 

วนัท่ี 2 เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว ์- สแปรโ์ร่ฮิลล ์- ถนนอารบตั - วิหารเซนตซ์าเวียร ์- ล่องเรือ 

 
03:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครือ่ง) 
 
08:00 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5084 
 
10:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน วนูโคโว หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระ

เรียบรอ้ย น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงมอสโคว ์เมืองหลวงของรสัเซยี และยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของ
ยุโรปมีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี น าท่านสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์Sparrow Hill จุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นทศันียภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท่ี์สรา้งเป็นตึก
สูงในสมยัสตาลิน ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรา้งดว้ยรปูทรงเดียวกนั 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบตั ย่านการคา้ มีของซือ้ของขายมากมายเป็นถนนท่ีขึน้ชือ่ของกรงุมอส
โคว ์จากน้ันน าท่านชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์St. Saviour Cathedral เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกาย
รสัเซยีนออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ สรา้งเป็นท่ีระลึกถึงพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ี
สามารถขบัไล่กองทพันโปเลียนไปได ้ 

 
จากน้ันน าท่าน ล่องเรือ River Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้า Moskva ซึง่เป็นแม่น ้าสายหลกัของ
กรงุมอสโคว ์**การล่องเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ** 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ท่ีพกั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า             
 

วนัท่ี 3 ซากอรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - โบสถท์รินิตี ้- อนุสรณW์orker & Peasant Monument - ตลาด
อิสมาย ลอฟกี ้

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอรส์ Zagorsk เดินทางออกจากกรงุมอสโคว ์ชมโบสถเ์ก่าแก่ท่ีภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรบัประกอบพิธีของพระสงัฆราชและท่ีส าหรบันักรอ้งน าสวด ช ัน้ล่างเป็น
หอ้งครวัส าหรบัท าอาหารใหก้ับคนจน จากน้ันชม โบสถอ์สัสมัชญั Assumption Church สรา้ง
เลียนแบบโบสถท่ี์พระราชวงัเครมลิน เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะชว่งฤดูรอ้น และชม โบสถท์รินิตี ้ Holy 
Trinity สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหวัหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเ์จียส ผูก้่อตัง้
เมืองซากอรส์ ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพของท่าน 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึกบริเวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์ซึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกท่ี
ขึน้ชือ่ เชน่ ตุก๊ตาแม่ลูกดก ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไม ้สินคา้หตัถกรรมพืน้บา้น งานฝีมือ ของเล่นส าหรบัเด็ก 
ของใชใ้นฤดูหนาว เชน่ ผา้พนัคอไหมพรม ถุงมือกนัหนาว และสินคา้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ไดเ้วลาอนัสมควร 
เดินทางกลบัเขา้ กรุงมอสโคว  ์แวะใหท่้านชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument หรือ 
Worker and Kolkhoz Woman  มีขนาด 24.5 เมตร ท าจากสแตนเลสสตีลท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่
เหล่านักบินอวกาศของรสัเซยี ไดเ้วลาเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ตลาดอิสมายลอฟกี ้Izmailovsky 
Market ตลาดขายสินคา้พืน้เมือง ซึง่ท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้
ตามอธัยาศยั อาทิ ตุก๊ตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรปูแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไม ้
แกะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอื่นๆ อีกมากมาย  

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  
ท่ีพกั   Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ี 4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวงัเครมลิน - โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคิล - จตุรสัแดง - 
หา้งสรรพสินคา้กมุ 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาน าท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีลว้นวิจิตรตระการตา 
ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทัง้โคมไฟ และงานประดบัประดาต่างๆ 
ลว้นปราณีต วิจิตรบรรจง น าท่านชม พระราชวงัเครมลิน Kremlin Palace สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีขึน้ชือ่
ของรสัเซีย สรา้งขึน้มาพรอ้มกบักรุงมอสโคว ์จึงเป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมต่างๆ ของรสัเซีย จากน้ันชม 
โบสถอ์สัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ยอดโดม 9 ยอด สีทองอร่ามสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคิล โบสถท่ี์สรา้งอุทิศใหก้บันักบุญ
อารค์แอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้
ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิด
ความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระ
เจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตนั และลูก
กระสุนหนักลูกละ 1 ตนั  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม จตัุรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 3 
เพ่ือเป็นสถานท่ีจดังานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมต่างๆ ท่านจะไดมี้เวลาอิสระถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั อาคาร
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติรสัเซีย สุสานเลนิน Lenin Mausoleum และ วิหารเซนตบ์าซิล Saint 
Basil's Cathedral ตวัโบสถมี์หลงัคาสูงยอดแหลม มีโดมหวัหอม 9 โดม มีสีสนัสดใสสวยงามขนาดเล็ก
ใหญ่ลดหลั่นกนัไปไม่มีท่ีใดเหมือนมีท่ีเดียวในโลก และจากน้ันอิสระใหท่้านเดินชม และเลือกซือ้สินคา้แบ
รนดเ์นมช ัน้น าภายในหา้งกุม สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองท่ีมีความสวยงามโดดเด่น จากน้ันน าท่านชอ้ป
ป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้กุม Gum หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมอสโก แต่มีชือ่เสียงในเรื่องงสินคา้
อนัมีใหเ้ลือกซือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุมหรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่
ของเมืองนี้ หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวั
อาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ัน้ มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 
200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทัง้รูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคญั
ตัง้อยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กุม มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภค 
เชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีชือ่มีย่ีหอ้ เครื่องส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ี
ระลึกซึง่มีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 



 

5 | ห น้ า  
 

 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ท่ีพกั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า             
 

วนัท่ี 5  มอสโคว ์- เตหะราน (อิหร่าน) 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน วนูโคโว กรุงมอสโคว ์
 
11:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี 

W5085 
 
16:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครือ่ง) 
 
22:10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5051 

วนัท่ี 6  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 
07:25+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานที่อาจมีการสลบัวนัเยี่ยมชมเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้น่ืองดว้ย
เหตุผลของเวลาหรือสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแตจ่ะถือผลประโยชข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
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อตัราคา่บริการ  
 

วนัเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มีเตียง) 

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกัเดีย่ว วีซา่ 
- 

เดือน  พฤษภาคม 

04 พ.ค. 62 - 09 พ.ค. 62  31,555 31,555 30,555 7,900 - 

11 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62  31,555 31,555 30,555 7,900 - 

18 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 * วนัวิสาขบูชา 32,555 32,555 31,555 7,900 - 

25 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62  31,555 31,555 30,555 7,900 - 

เดือน  มิถนุายน 

01 มิ.ย. 62 - 06 มิ.ย. 62  30,555 30,555 29,555 7,900 - 

15 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62  31,555 31,555 30,555 7,900 - 

29 มิ.ย. 62 - 04 ก.ค. 62  30,555 30,555 29,555 7,900 - 

เดือน  กรกฎาคม 

13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 * วนัอาสาฬหบูชา 32,555 32,555 31,555 7,900 - 

27 ก.ค. 62 - 01 ส.ค. 62 * วนัเฉลิมพระชน
พรรษา ร.10 

32,555 32,555 31,555 7,900 - 

เดือน  สิงหาคม 

10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 * วนัแม ่ 32,555 32,555 31,555 7,900 - 

24 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62  30,555 30,555 29,555 7,900 - 

เดือน  กนัยายน 

07 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62  29,555 29,555 28,555 7,900 - 

12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62  29,555 29,555 28,555 7,900 - 

21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62  29,555 29,555 28,555 7,900 - 

เดือน  ตุลาคม 

12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 * วนัสวรรคต ร.9 31,555 31,555 30,555 7,900 - 

19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 31,555 31,555 30,555 7,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วท่ีสามารถเลื่อนเวลา และวนัเดินทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนวนัเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรือค่าทวัรส์่วนท่ี

เหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
• กรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบริษทัในการออกตั๋วเครือ่งบิน 
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• กรณีเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ี
ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในส่วนนี้ 

• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษทัจะ
จดัส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท่้านทางอีเมล ์หรือแฟกซท่ี์ท่านไดร้ะบุไว ้

• ราคาทวัรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุเท่าน้ัน 
• ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยว

เพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหทิ้ปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรบันักท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน ้าใจกบัผู ้

ใหบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ้า่ยส่วนนี้เพ่ือมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดินทาง 
• ทางบริษทัจะแจกน ้าดื่มใหท่้านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบิน เน่ืองจากระหว่าง

เดินทางท่ีรสัเซียจะไม่มีน ้าบริการ จึงขอแนะน าใหท่้านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีน ้าใหท่้าน
ละ 1 ขวดเพียงคืนแรกเท่านัน้ 

 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

• ค่าตั๋วเครือ่งบินระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบิน Mahan Air 
• ค่าท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์การเปลี่ยนแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพ่ือใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดินทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

• ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 40 EURO /ท่าน  

ตลอดทริปการเดินทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 5 
กิโลกรมั 

• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีสัง่เพ่ิม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานี้ทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่น

ท่ีอยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รปูถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รปู ทางบริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการ
ย่ืนวีซา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 

 
 
 
 



 

8 | ห น้ า  
 

อตัราคา่บริการ 
 
เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบริษทัยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัรอื์่นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึง
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือคนต่างดา้วท่ีพ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางทางบริษทั
จะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลิก 
 

การจอง หรือส ารองท่ีนั่ง 
• กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 
การยกเลิก 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือล่าชา้ของสาย

การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เหนือ
การควบคุมของบริษทั 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซีย 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดินทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท่ี์ติดตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรมื์อถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสือเดินทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้มี)    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้มี)    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้มี)    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้มี)    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้มี)    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตียงเสริม:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวิรตั 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


