
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ี 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - มอสโคว์ 
06:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 7 

เคาน์เตอร์ P สายการบนิ Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

09:05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเท่ียวบนิท่ี QR831 
12:05 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
16:15 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบนิ Qatar Airways เท่ียวบนิท่ี QR229 
21:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ

สมัภาระเรียบร้อย น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พัก  Izmailovo Gamma Hotel Or SML หรือเทียบเท่า 

     
 
วันท่ี 2 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - วิหาร

เซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ชม สถานีรถไฟใต้ดิน Metro การตกแตง่ภายในของแตล่ะสถานีล้วนวิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็น
งานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทัง้โคมไฟ และงานประดบัประดาตา่งๆ 
ล้วนปราณีตวิจิตรบรรจง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม พระราชวังเครมลิน Grand Kremlin Palace สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีขึน้ช่ือของรัสเซีย สร้าง
ขึน้มาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ ของรัสเซีย จากนัน้ชม โบสถ์
อัสสัมชัญ Assumption Cathedral สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอด
โดม 9 ยอด สีทองอร่ามสวยงาม ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ท่ีสร้างอุทิศให้กับนกับุญ
อาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยคุพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม ระฆังพระ
เจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุใน
โลก แตเ่กิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆงัแตก ปัจจบุนัวางโชว์ไว้ภายในพระราชวงัเครมลิน 



 

 

ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ Tsar Cannon สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ท าด้วยบรอนซ์ น า้หนกั 40 ตนั และลกูกระสนุหนกัลกูละ 1 ตนั  
น าทา่นช้อปปิง้ท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงมอสโก แตมี่ช่ือเสียง
ในเร่ืองของสินค้าอนัมีให้เลือกซือ้กนั อยา่งหลากหลายชนิดห้างสรรพสินค้ากมุ หรืออีกสถนท่ีหนึง่ท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองนี ้ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึน้ในปีค.ศ.1895 มีความสวยงาม 
และโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายส าหรับ
ให้ผู้ ท่ีเดินทางหรือผู้ ท่ีชอบการช้อปปิง้ถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าท่ีน่ีอาจจะมีทัง้รูปลักษณ์
ภายใน และภายนอกท่ีดหูรูหราโออ่่าท่ีส าคญัตัง้อยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตรัุสแดงห้างสรรพสินค้า
กมูมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอปุโภคและบริโภคเชน่ เสือ้ผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าท่ีมีช่ือมีย่ีห้อ 
เคร่ืองส าอางค์ น า้หอม และสินค้าท่ีเป็นประเภทของท่ีระลกึ ซึ่งมีให้เลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 
น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุง มอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครองอันดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของ
ยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี จากนัน้น าชม จัตุรัสแดง Red Square เป็นเสมือน
สญัลกัษณ์ของรัสเซีย สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าอีวานท่ี 3 เพ่ือเป็นสถานท่ีจดังานแสดงใหญ่ๆ และการ
ชมุนมุตา่งๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั อนุสรณ์สถานเลนิน Lenin Mausoleum 

และ วิหารเซนต์บาซิล Saint Basil's Cathedral ตวัโบสถ์มีหลงัคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 
โดม มีสีสนัสดใสสวยงามขนาดเล็กใหญ่ลดหลัน่กนัไปไมมี่ท่ีใดเหมือนมีท่ีเดียวในหลากหลายทีเดียว 
พิเศษถ้ามีเวลา น าท่าน ล่องเรือ River Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น า้ Moskva ซึ่งเป็น
แม่น า้สายหลักของกรุงมอสโคว์ **เป็นโปรแกรมเสริมมีค่าใช้จ่ายสอบถามมัคคุเทศก์ การ
ล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Izmailovo Gamma Hotel หรือเทียบเท่า 
 

     
 
 
 
 



 

 

วันท่ี 3  วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - รถไฟซัปซาน - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ St. Saviour Cathedral เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซีย
นออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาต ิสร้างเป็นท่ีระลกึถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ท่ี
สามารถขบัไล่กองทพันโปเลียนไปได้ จากนัน้น าท่านสู่ ถนนอารบัต ย่านการค้า มีของซือ้ของขาย
มากมายเป็นถนนท่ีขึน้ช่ือของ กรุงมอสโคว์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านขึน้ รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train เพ่ือออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปี
เตอร์ส เบิร์ก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   Park Inn Pulkovo Airport หรือเทียบเท่า        

     
 
วันท่ี 4 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว Hermitage 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์ PETERHOF ริมฝ่ัง

ทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นท่ีพกัผ่อนส าหรับ
ลา่สตัว์ในฤดรู้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวงันีมี้ความงดงามยิ่งกว่าพระราชวงัแวร์ซายส์ใน
ฝร่ังเศสเพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และเน่ืองจากได้รวบรวมสถาปนิกและ
ช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมายสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมท่ีตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อค และนีโอคลาสิค ท่ีใช้ประดบัประดาห้องหบัต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะ
ต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมน า้พุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มร่ืนลงตัวกับ
อทุยานพฤกษานานาพนัธุ์ **พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดน า้พุในสวนช่วงเดือน 
ตุลาคม ถึง พฤษภาคม พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดทุกวันจันทร์ สิน้เดือน 
หรือ วันจันทร์และวันอังคาร (2 วัน) สิน้เดือน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** ซึ่งเป็นธรรม
เนียมประเพณีของชาวพืน้เมืองรัสเซียท่ีจะเพิ่มวนัหยดุในช่วงฤดใูบไม้ร่วง และ ฤดหูนาว ในช่วงเดือน



 

 

ตุลาคม ถึง พฤษภาคม กรณีท่ีพระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace ปิด ทางบริษัทขอน าท่านชม
ความสวยงามของ พระราชวงัยสูซูปอฟ หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส์ วงัใดวงัหนึง่ เป็นการทดแทน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว Hermitage Museum ชมภายในพระราชวัง ท่ี
ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานท่ีแห่งนีเ้คยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือน
รัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย/รัสเซีย พร้อมทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายา
ลกัษณ์ร่วมกบัพระเจ้าซาร์นิโคลสัท่ี 2 ของรัสเซียอีกด้วย  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั  Park Inn Pulkovo Airport  หรือเทียบเท่า 

     
 
วันท่ี 5  วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์แห่งหยดเลือด - โดฮา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านผ่านชม วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ Peter and Paul Fortress เร่ิมสร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ.1712 และสร้างเสร็จในวนัท่ี 29 มิถนุายน ค.ศ.1733 ตัง้ช่ือวิหารแห่งนีเ้พ่ือเป็นเกียรติ์แด ่นกับุญ
ปีเตอร์ และนกับุญปอลด์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึ่งวิหารแห่งนีเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โร
มานอฟ เร่ิมต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทัง่ถึงกษัตริย์องค์สดุท้ายของราชวงศ์
ท่ีเพิ่งน ามาในปี ค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคือ พระเจ้านิโคลัส ท่ี 2 และครอบครัวซึ่ง
ประกอบด้วย พระเจ้านิโคลสัท่ี 2 พระมเหสีอเล็กซานดรา และพระธิดา 3 พระองค์คือโอลก้า Olga 
ทาเทียนา Tatiana และอนาสตาเซีย Anastasia ส่วนท่ีไม่พบคือ มาเรีย Maria และรัชทายาทอเล็ก
เซย์ Alekxy บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญ และท่ีขงัคกุนกัโทษทางการเมือง จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ วิหารเซนต์ไอแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL สร้างในปีค.ศ.1712 โดยมีโดมทอง
เป็นเอกลกัษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งตอ่มาได้รับการปรับปรุงเป็น
โบสถ์หิน และถกูสร้างใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ท่ีปรารถนาจะให้วิหารแห่ง
นีเ้ป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ ท่ีสุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททัง้ก าลังคน และก าลังทรัพย์อย่าง
มหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองค าแผ่นปิดหนกัรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดบัประดาด้วย



 

 

หินอ่อน และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี ปัจจบุนัวิหารเซนต์ไอแซคได้รับ
การยกยอ่งวา่เป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งหยดเลือด Church of the Savior on Spilled Blood 

สร้างให้เป็นเกียรตแิดพ่ระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวงัดีตอ่ประชาชน 
ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยู่ท่ีจนลง เป็นผลให้พวก
ชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้ หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะ
พระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตนุัน้ถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือด
มาจนถึงทกุวนันี ้

14:00 น. เดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน นานาชาตพิัลโคโว เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก 
17:25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี 

QR280 
23:25 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

 
วันท่ี 6  โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 
01:55 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เท่ียวบนิท่ี QR834 
12:40 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 
 

     
 

**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานที่อาจมีการสลับวันเยี่ยมชมเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
เน่ืองด้วยเหตุผลของเวลาหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่นอกเหนือการควบคุมแต่จะถือผลประโยช์ของลูกค้าเป็น
ส าคัญ 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 
 (มีเตียง) 

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่  
(ไม่มีเตียง) 

พัก
เดี่ยว 

วีซ่า 
- 

เดือน  มิถุนายน 
03 มิ.ย. 62 - 08 มิ.ย. 62 * กลับ 23:00 น. 48,555 48,555 47,555 8,900 - 
19 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 * กลับ 23:00 น. 47,555 47,555 46,555 8,900 - 
เดือน  กันยายน 
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 * กลับ 23:00 น. 47,555 47,555 46,555 8,900 - 
เดือน  ตุลาคม 
04 ต.ค. 62 - 09 ต.ค. 62 * กลับ 17:25 น. 46,555 46,555 45,555 8,900 - 
เดือน  พฤศจิกายน 
05 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 * กลับ 17:25 น. 46,555 46,555 45,555 8,900 - 
 
หมายเหตุ ****ส าหรับไฟท์บินเวลา 23:00 น. จะมีเวลาให้ลูกค้าได้ช้อปป้ิงท่ี Outlet Village Pulkovo และ
อิสระอาหารเยน็ 
 
Flight Detail 
QR 282 LED-DOH 23:00 น.-05:00 น. 
QR 832 DOH-BKK 08:00 น.-19:00 น. 
 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวนัเดินทางได้ เพราะ
จะมีบางกรณีท่ีสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนือ้สตัว์บางประเภท ให้ทา่นโปรดระบมุาให้ชดัเจน 

• กรุณาส่งรายช่ือผู้ เดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กบัเจ้าหน้าท่ีหลงัจากท่ีได้ช าระคา่มดัจ าทวัร์ หรือคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลือ กรณีท่ีทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจ้งรายช่ือคูน่อนกบัเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ  

• กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้วสะกดช่ือ-นามสกลุผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไมด่ าเนินการสง่ส าเนา
หน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตัว๋เคร่ืองบนิ 



 

 

• กรณีเปล่ียนช่ือผู้ เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนัน้ถ้าแจ้งหลังจาก
เจ้าหน้าท่ีออกเอกสารทกุอยา่งเรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิในสว่นนี ้

• หลงัจากท่ีท่านได้ช าระคา่มดัจ า และคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทาง
บริษัทจะจดัสง่ใบนดัหมายเตรียมตวัการเดนิทางให้ทา่นทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ท่ีทา่นได้ระบไุว้ 

• ราคาทวัร์ใช้ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวนัเดินทางท่ี
ระบเุทา่นัน้ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจดัคูน่อนให้แก่ลกูค้าท่ีไม่รู้จกักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจา่ยคา่พกั
เดี่ยวเพิ่มตามราคาท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์เทา่นัน้ 

• PASSPORT ต้องมีอายกุารใช้ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ก่อนหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

• ลกูค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยูก่บัมาตราฐานโรงแรม สว่นห้อง TRP จะไม่
มีในบางประเทศ ยกเว้น เดก็ Infant-12 ปี 

• การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็น
สินน า้ใจกบัผู้ ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทกุท่านเตรียมคา่ใช้จ่ายส่วนนีเ้พ่ือมอบให้หวัหน้าทวัร์ระหว่าง
การเดนิทาง 

• ทางบริษัทจะแจกน า้ดื่มให้ท่านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบิน เน่ืองจากระหว่างเดินทางที่ รัสเซียจะ
ไม่มีน า้บริการ จึงขอแนะน าให้ท่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีน า้ให้ท่านละ 1 ขวดเพียง
คืนแรกเท่านัน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบนิระหวา่งประเทศ ไป – กลบัพร้อมคณะ สายการบนิ Qatar Airways 

• ค่าท่ีพัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเท
รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
อาจจะมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสิทธ์ินการเปล่ียนแปลง 

• คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร์ 

• คา่อตัราเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในรายการ  

• คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงิน ทา่นละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 



 

 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดินทางเพ่ือให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเร่ิมต้น 390 บาท ขึน้อยู่
ระยะเวลาการเดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุพร้อมพนกังานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• คา่บริการ และคา่ใช้จา่ยสว่นตวัท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

• คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และพนกังานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro /ท่าน ตลอดทริปการเดนิทาง 

• คา่ทิปมคัคเุทศก์ไทย พิจารณาตามพงึพอใจเพื่อให้เป็นสินน า้ใจ 

• คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น า้หนกัดงันี ้
กระเป๋าโหลดใต้เคร่ืองบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึน้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

• คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง อาหารท่ีสัง่เพิ่ม คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

• คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 

• คา่ท าใบอนญุาตกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือคนตา่งด้าว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด 

• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. 
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบญัชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป ทาง
บริษัทจะเป็นผู้ ด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 
เจ้าของหนงัสือเดนิทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 

อัตราค่าบริการ 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซา่ 
หมายเหตุ 
 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี ้ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทัง้หมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้า
ต้องการ 



 

 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหน้าทวัร์ และเหตสุดุวิสยับางประการเชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั และบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณี
ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากผู้ โดยสารเอง รวมทัง้บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวท่ีพ าพักอยู่ใน
ประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

5. เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ า หรือทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกบัทาง
ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก 
การจอง หรือส ารองท่ีน่ัง 

• กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  

• สว่นท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วัน มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง  
 
การยกเลิก 

• แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วัน ก่อนการเดนิทาง คืนเงนิมัดจ าทัง้หมด  
• แจ้งลว่งหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  
• แจ้งลว่งหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท  
• แจ้งลว่งหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 50% ของราคาทัวร์ 

• แจ้งลว่งหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  
• ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด  



 

 

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า

ของสายการบิน, อบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
ท่ีเกิดขึน้เหนือการควบคมุของบริษัท 



 

 

 
ใบจองทัวร์  รัสเซีย 

ช่ือ – นามสกุลผู้จอง *:     
จ านวนผู้เดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศัพท์ที่ตดิต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:    เบอร์แฟกซ์:    
                                       เบอร์มือถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวัน *:           วัน          คืน 
เดนิทางโดยสายการบิน:     
วันเดนิทาง *:     
 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับหน้าหนังสือเดนิทาง):  

1. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

2. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

3. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

4. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

5. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

 
ห้องพัก 1 ท่าน:            ห้อง   ห้องพัก 2 ท่าน:     ห้อง   
เตยีงเสริม:           ห้อง   เดก็พักกับผู้ใหญ่:    ห้อง   
ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้วัว ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐   ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวิรัต 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: 
  
   
 


