
 
 
 

 

 
รหสัโปรแกรม : 10627 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

HASHTAG  RUSSIA 
มอสโคว์ ซากอร์ส 5วนั3คืน 

โดยสายการบินไทย(TG) 

 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติไทย THAI AIRWAYS 

INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล์ 50%  พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE   
 ฟรีน ้ าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเชา้  

สายการบิน 

THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  974 BKK – DME                    10.50 – 17.10 

เทีย่วบินขากลบั TG  975 DME – BKK    18.40 – 07.30 



 
 
 

 

 ล่องเรือชมความงามสองฝ่ังแม่น ้ า Moskva 
 ชมโชวก์ารแสดงละครสตัว ์(Circus)   
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์สุนขัลากเล่ือน พระราชวงัเครมลิน  พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ี  จตุัรัสแดง  วิหารเซนตบ์าซิล   

ชมหา้งสรรพสินคา้กุม  ชมอนุสรณ์สถานเลนิน  ถนนอารบตั     เขาสแปร์โรว ์ สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์  
วิหารเซนตซ์าเวียร์ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

(ยังไม่รวมค่าทิปอีก 1,600 บาท / ท่าน ตลอดทิป) 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว ์  -  
IBIS OKTYABRSKOE 

POLE HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

2 
พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ี – จตุัรัสแดง – โบสถ์
เซนตบ์าซิล – ถนนอารบตั 

   
IBIS OKTYABRSKOE 

POLE HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

3 สุนขัลากเล่ือน –  IZMAILOVO MARKET –  CIRCUS      
IBIS OKTYABRSKOE 

POLE HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

4 
เนินเขาสแปร์โรว ์– สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์– วิหาร
เซนตซ์าเวียร์ – สนามบินมอสโคว ์

   - 

5 กรุงเทพ ฯ - - - - 

เดือนมนีาคม 62 27 – 31 ม.ีค. 62 
40,999 .- 

ลดเหลือ 39,999.- 

เดือนเมษายน 62 17 – 21 เม.ย. 62 41,999 .- 

เดือนพฤษภาคม 62 1 – 5 พ.ค. 62 40,999 .- 

เดือนมิถุนายน 62 5 – 9  ม.ิย.62 39,999 .- 



 
 
 

 

วนัแรก                 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –  ล่องเรือแม่น า้  Moskva 

08.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS  
เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG 974 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 
17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  
                               น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรัสเซียและยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของยโุรปมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี   
ค า่                         รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
                               น าคณะเข้าสู่ที่พกั IBIS OKTYABRSKOE POLE HOTEL HOTEL   ระดับ 3 ดาว   หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง พระราชวงัเครมลนิ–พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี–จตุัรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

 

น าท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป  น าท่านเขา้สู่ภายในร้ัว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก  
ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตุัรัสวิหาร ถ่ายรูปกบั
โบสถ์อสัสัมชัญ โบสถอ์นันันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์
อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้
ซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่
ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตัน 
(หากมพีธิีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเขา้ชม พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี   เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 -15 
ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 
20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์
แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าชม จตุัรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของ

รัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วหิาร
เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น ้ าหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามา
ประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง 
สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ  าพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง      



 
 
 

 

ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบ
อยู ่

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น 
ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนั่งเล่น และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก
อีกดว้ย  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความงามสองฝ่ังแม่น า้ Moskva ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายหลกัส าคญัของกรุงมอส
โควใ์หท่้านไดส้มัผสัพร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศริมสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีสวยงาม 
  น าคณะเข้าสู่ที่พกั IBIS OKTYABRSKOE POLE HOTEL   ระดับ 3  ดาว  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม สุนัขลากเล่ือน - IZMAILOVO MARKET - CIRCUS   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
  
 
 
 
 จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ ์ 
                       ไซบีเรียน ฮสัก้ี ท่ีนอกจากจะฉลาดเฉลียวแลว้ยงัแข็งแรงและทนความหนาวไดดี้มาก เพราะเป็นสุนัขท่ีอาศยัอยู ่
                       ในเขตหนาวมาตั้งแต่เก่าก่อน นอกจากน้ีชาวแลปป์ยงัไดเ้ล้ียงสุนขัฮสัก้ีเอาไวเ้พ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนหิมะหรือ 
                       น ้ าแข็งเพ่ือการเดินทาง แน่นอนว่าไม่พลาดท่ีจะให้ท่านได ้สัมผัสประสบการณ์นั่งลากเล่ือนสุนัขฮัสกี ้(Husky  
                               Sledding) ท่ีสุนขัฮสัก้ีนบัสิบตวัจะพาท่านแล่นไปตามเสน้ทางอยา่งสนุกสนาน  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

บ่าย  จากนั้นใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนดัหน้าโบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซ่ึง
มีให้เลือกมากมายหลายแบบ  จากนั้นน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก
หรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อ าพนั  ของท่ีระลึกต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย    

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
น าท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ 
รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ และมีของท่ีระลึก
ดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน 20 USD*** 
หมายเหตุ** ส าหรับกรุ๊ปเดือนเมษายน-มิถุนายน โปรแกรมสุนขัลากเล่ือนจะเปล่ียนเป็นโปรแกรมเมืองชม
เมืองซากอร์ส    น าท่าน ชมโบสถ์โฮลทีรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดม
หวั หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสท่ี
ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์
อสัสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมยัพระเจา้อีวาน
เมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรส
โกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเ์ก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนกับุญ มี
แท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราชและท่ีส าหรับนกัร้องน าสวด หอระฆงั สร้างในสมยัของพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตุัรัสวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสูงกว่า ชมบ่อน า้
ศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ท่ีซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 
 น าคณะเข้าสู่ที่พกั  IBIS OKTYABRSKOE POLE HOTEL HOTEL   ระดับ 3 ดาว   หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ี เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – วหิารเซนต์ซาเวยีร์ – สนามบินมอสโคว์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

น าเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้ง
เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึก
ในราคาถูกตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย 

 น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือไดว้่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุด
ท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็น
ลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะ
ส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก                

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าท่านเขา้ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหาร

โดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดย
พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ 

15.00  น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ
สินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.40  น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 975 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

วนัที่ห้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ   

07.30  น. เดินทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 
 
 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที่ 27 – 31 มนีาคม 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,999.- 
             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 39,999.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 6,500.- 

 
 
 



 
 
 

 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที่ 17 – 21 เมษายน 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 41,999.- 
             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 40,999.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 6,500.- 

 
อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 40,999.- 
             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 40,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 39,999.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 6,500.- 

 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที่ 5 – 9 มถุินายน 62  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 39,999.- 
             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 39,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,999.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 6,500.- 

 
 

เดก็อายุต ่ากว่า 2 ขวบ ราคา  15,000  บาท 



 
 
 

 

หมายเหตุเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
- เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 
ท่าน ผูเ้ดินทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 
- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า 
- กรณีท่ีมีงาน Trade Fair เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนจากราคาขายและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม ซ่ึงหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
หมายเหตุ 

 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 
 ** ตัว๋กรุ๊ป เม่ือออกตัว๋แล้วไม่สามารถเล่ือนทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 
 **โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินไทย ชั้นประหยดั  ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหว่างน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  
 ค่าทิปพนกังานขับรถและมคัคุเทศก์ 1,600 บาท/ท่าน   ตลอดการเดนิทาง    
ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้ าใจในการบริการ 



 
 
 

 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้ าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิก
การจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัค่ามดัจ  า 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วนั หกัค่ามดัจ  า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 24 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 35 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มผีู้ ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีี้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจดัหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 
 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผดิชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพ่ิมหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีก  าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


