
 

 

รหัสทัวร BVY1902125 

ทัวรรัสเซยี มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 9 วัน 7 คืน (TG) 
เนินเขาสแปโรว   สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว   IZMAILOVO MARKET 

พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร   ละครสัตว   จัตุรัสแดง 
วิหารเซ็นตบาซิล   อารบัต   พระราชวัง   นิโคลัส   พาเลซ 
พระราชวังแคทเธอรีน   วิหารเลือด 
 

 
 

มอสโคว พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอรเชน 
ชมละครสัตวรัสเช่ียน เซอรคัส 

และชมโชวพ้ืนเมืองรสัเซีย พรอมการลาดินเนอร ในวังนิโคลัส พาเลซ เมนูแซลมอน 
เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมลได 50 % 

อาหารจัดเต็ม ทานปูยักษ คัมชัตกา 



 

 

กําหนดการเดินทาง               
วันแรก      กรุงเทพฯ – มอสโคว                          (พุธ / เสาร) -/-/D 
             

 

  
 
07.30 น.   คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร 

D (เช็คอินกรุป) เคานเตอรสายการบินไทยโดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ ใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

10.50 น.   ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 974 
17.10 น.   ถึงสนามบินโดโมเดโดวา กรุงมอสโคว หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว 

ชม Novodevichy Convent อารามเกาแกอายุกวา 300 ป ที่เคยเปนที่คุม
ขัง พระนางโซเฟย และบรรดาเชื้อพระวงศฝ�ายหญิง ในประวัติศาสตรราชวงศโร
มานอฟ ปจจุบันใชเปนสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไมวา
จะเปนอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซา กอบาชอพ ฯลฯ จากน้ันเดินทางสู
จุดสู งสุ ดของกรุงมอสโควที่  “เนิ น เขาสแปโรว ” และแวะถ ายรูปกับ
มหาวิทยาลัยมอสโคว  

20.30 น.   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
22.00 น.  นําทานเขาที่พักโรงแรม Radisson Blu Belorusskaya หรือเทียบเทา (1) 
 



 

 

วันที่สอง มอสโคว               (พฤหัสบด ี/ อาทิตย)  B/L/D 
             

  
 
08.00 น.  บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟ�ตที่โรงแรม 
เชา   นําคณะชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ความลงตัวของการผสมผสาน

เทคโนโลยีเขากับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตง
ประดับประดาภายในสถานีตางๆ ดวยกระจกสี หินออน ฯลฯ จนไดรับการยก
ยองวาเปนสถานีรถไฟใตดินแหงเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงาม จากน้ันใหเวลา
ทานอยางอิสระ เพื่อเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาด
นัดจตุจักรของกรุงมอสโคว ที่รวบรวมสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ไวจําหนายใน
ราคาถูกสุดสุดๆ ไมวาจะเปนนาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดก, ผาคลุมไหล,
 อําพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย     

12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
 

  
 
บาย  นําทานเขาชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อัน

เปนจุดกําเนิดแหงประวัติศาสตรรัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกวา 850 ป ชม 



 

 

พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร ซึ่งเปนที่เก็บสมบัติลํ้าคาของกษัตริยรัสเซีย 
อันไดแก บัลลังคเพชร, บัลลังคงาชาง,ราชรถทองคํา,เครื่องบรรณาการจาก  

  ราชวงศตางๆ ในยุโรปรวมถึงไขอีสเตอรที่หาชมไดยากยิ่ง จากน้ันชมโบสถ
อัสสัมชัญ, ปนใหญยักษ และหอระฆังพระเจาอีวานชมระฆังยักษ ที่ใหญที่สุด
ในโลก  

17.30 น.   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
19.00 น.  นําทานชม ละครสัตวบรรลือโลก รัสเซีย ที่ทานจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว  

และกายกรรมท่ีจัดแสดงใหชม อยางตื่นเตนเราใจ (Premier Seat) 
22.30 น.  นําทานเขาที่พักโรงแรม Radisson Blu Belorusskaya หรือเทียบเทา (2) 
วันที่สาม    มอสโคว - ซารกอส                             (ศุกร / จันทร)  B/L/D 
             

    
 
08.00 น.  บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม 
เชา  นําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมือง เซอรกาเยฟโปสาด (ซารกอส) ZAGROSK 

ซึ่งอยูหางจากกรุงมอสโควไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร  ระหวาง
ทางทานจะเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่รมร่ืนงดงามนําชมวิหารเกาแก ที่สรางใน
ศตวรรษที ่14 เพ่ือเปนศูนยรวมชาวศริสต นิกายออรโธดอกซ ที่ใหญที่สุดใน
รัสเซีย ชมหอระฆังเกาแก BELL TOWER บอน้ํามนตศักดิ์สิทธิ ์และวิหาร
นักบุญเซ็นต เซอรเจียส   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
 



 

 

   
 
บาย   นําทานชม วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ซึ่ง

ไดรับการบูรณะขึ้นใหมเน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปของกรุงมอส
โคว จากน้ัน  ชมเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญตั้งอยูบนเนิน
เขา7ลูก มีแมน้ํามอสควาไหลผานกลางเมือง ชมยานธุรกิจการคาจตุรัสแดง ซึ่ง
ไดชื่อวาเปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในมอสโควตนแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมิน ของ
ปกกิ่ง,วิหารเซ็นตบาซิล สัญลักษณของกรุงมอสโคว สรางขึ้นในสมัยพระเจาอิ
วานจอมโหดประกอบดวย หอสวดทรงหัวหอม  9 โรง  ซึ่งเช่ือมตอกันเปนอยาง
กลมกลืน ชมสุสานเลนิน อนุสรณสถานของผูนําพรรคบอลเชวิคที่ปจจุบันลม
สลายไปกับความยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต อิสระชอปปم�งที่หางสรรพสินคา
กุม (GUM)  ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดังของยุโรปยี่หอตางๆ จากน้ัน ใหทานได 
ชอปปم�งที่ถนนคนเดินยาน อารบัต (ARABAT STREET) เปนถนนที่มีมาต้ังแต
สมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้นขุนนาง และศิลปนที่มีผูอุปถัมภ 
ตอมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของ
พรรค คอมมิวนิสต ปจจุบันถนนอารบัต กลายเปนถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปน จิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม และโรงละคร เปนตน 

18.30 น.   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย   
20.15 น.  นําทานเขาที่พักโรงแรม Radisson Blu Belorusskaya หรือเทียบเทา (3) 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่  มอสโคว – เซนตปเตอรสเบิรก                         (เสาร / อังคาร)  B/L/D 
                      
   
 
 
 
 
 
08.00 น.  บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม (เช็คเอาท) 
เชา นําทานเดินทางสู โคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye) พระราชวังไมซ่ึงตั้งอยูริม

ฝم�งแมน้ํามอสควา เปนพระราชวังเกาแกที่สะทอนใหเห็นถึงการใชชวีิตของชนชัน้สูง
ในอดีต ท่ียังไมมีเครื่องอํานวยความสะดวก โดยจะตองพึ่งพาขาราชบริภารที่ตอง
คอยรับใชใกลชดิ ไมวาจะเปนการตมน้ําอุนใหเจานายอาบ ฯลฯ ตั้งแตสมัยพระ
เจาอเล็กซิสบิดาของพระเจาปเตอรมหาราช ซึ่งไดระดมชางฝมือเยี่ยมกวาสองแสน
คนเพ่ือมาสรางพระราชวังแหงน้ีโดยเฉพาะ นอกจากน้ันบริเวณพระราชวังยงัมีจุด
ชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดอีกดวย 

 เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
สมควรแกเวลา นําคณะเดินสูสถานีรถไฟกรุงมอสโคว เพื่อเดินทางสู นครเซ็นตป
เตอรสเบิรก 

13.30 น ออกเดินทางสูนครเซ็นตปเตอรสเบิรก โดยรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN) ที่
น่ังชั้นธุรกิจ 

17.25 น ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นตปเตอรสเบิรก รถโคชปรับอากาศรอรับ  



 

 

  

 
  ถึงนครเซนตปเตอรสเบิรก หลังรับสัมภาระเรียบรอย รถโคชปรับอากาศรอรับ

คณะ จากน้ัน นําทานสัมผัสกับ นครเซ็นตปเตอรสเบิรก หรือเลนินกราดเดิม
เมืองที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลกเปรียบประดุจ“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” ผาน
ชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร อนุสาวรียพระเจาปเตอร มหาราช ยอด
กษัตริยของชาวรัสเซีย ทาเรือพาณิชยโบราณ, ผานชม มหาวิหารคาซาน ที่
สรางขึ้นในสมัยพระเจา ปเตอรมหาราช จากน้ันชม เรือลาดตระเวน “ออโรรา” 
ที่จอดปลดประจําการ เปนอนุสรณแหงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้ง
สําคัญของชาวรัสเซีย เรือลําน้ีเคยใชเปนเรือพระที่น่ังของผูแทนพระเจาซารที่สง
มารวมงานพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ขึ้น
เปนกษัตริยในรัชกาลที่ 6 ของไทย 

19.00 น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาถองถิ่น 
20.30 น. นําทานเขาที่พักโรงแรม Courtyard Pushkin Hotel หรือเทียบเทา  (4) 
 
วันที่หา  เซนตปเตอรสเบิรก                                  (อาทิตย / พุธ) B/L/D 
             

   n 



 

 

08.00 น. บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม  
เชา  ออกเดินทางสูหมูบานพระเจาซาร หรือหมูบานพุชกิ้น สถานที่ประทับและพัก

อาศัยของเจาขุนมูลนายชั้นสูงไมวาจะเปน  อเล็กซานเดอร พุชกิ้น ยอดกวีเอก
รัสเซีย นําทานชม “พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ” ที่สวยงามหลังหน่ึงในรัสเซีย 
ดวยหองหับตางๆ นับรอย โดยเฉพาะหองอําพัน (แอมเบอรรูม) จากนั้นอิสระให
ทานเก็บภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองรัสเซียตามอัธยาศัย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทีป่ระธานาธบดี วลาดิเมียรปูติน จัด
เลี้ยงวันเกิด 

   
บาย นําคณะลองเรือตามแมน้ํานาวา ชมสองฟากฝم�งของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ผาน

ยานสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนยานการคา ยานที่อยูอาศัยพระราชวัง โรงละคร 
รานคา โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญ 

 นําคณะผานชม วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สรางขึ้นพื่อ
ระลึกถึง พระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 3 จากนั้น นําทานไปยัง ยาน ถนนเนฟสกี้ 
ปรอสเปค (NevskyProspekt) ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในฐานะถนนประวตัิศาสตร 
ศูนยกลางของนครเซนตปเตอรสเบิรก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร บนถนนมี
สถาปตยกรรมท่ีโดดเดน ในชวงศตวรรษที่ 18-20 เปนทั้งสถานที่ยานการคา ยาน
ที่อยูอาศัยพระราชวัง โรงละคร รานคา โรงแรม และสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัย 

18.30 น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
20.30 น. นําทานเขาที่พักโรงแรม Courtyard Pushkin Hotel หรือเทียบเทา  (5) 
 
วันที่หก    เซนตปเตอรสเบิรก                       (จันทร / พฤหัสบด)ี  B/L/D 

 



 

 

  

 
 

08.00 น. บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม 
เชา นํ าชมความยิ่ งใหญ ของ “พระราชวังฤดูหนาว” THE HERMITAGE ที่
ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050  

หอง ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ ที่เก็บรวบรวมของลํ้า
คาจากทั่วโลกกวา 3 ลานช้ิน รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนา
โด ดาวินซี,่ ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโก และศิลปวัตถุลํ้าคาตางๆ อาทิเชน นาฬิกา
นกยูง,แจกันมาลาไคท รวมถึงวัตถุของอียิปตโบราณ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KAMCHATKA KING CRAB 

   
 
บาย  นําคณะเขาชม พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ ของเจาชายฟลิกซ  ยูซุปปอฟราช

นิกูลผูวางแผนสังหารนักบุญคน บาป “รัสปูติน” ที่งดงามดวยเฟอรนิเจอร
หรูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจําพระราชวังที่ตกแตงดวยกํามะหยี่สีแดงสดที่
ยังคงรักษาเอาไวเปนอยางดี พรอมชมหองรัสปูติน สถานที่ซึ่งจอมสะกดจิตผู
แข็งแกรงอยางรัสปูติน ตองเอาชีวิตมาทิ้งไวที่น่ี 



 

 

18.30 น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน  
20.30 น. นําทานเขาที่พักโรงแรม Courtyard Pushkin Hotel หรือเทียบเทา  (6) 
 
วันที่เจ็ด  เซนตปเตอรสเบิรก            (อังคาร / ศุกร)  B/L/D 
 

      
 
08.00 น. บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม 
เชา นําทานเดินทางโดยรถโคชสู พระราชวังฤดูรอน ปเตอรฮอฟ หรือ วังเปโตร โว
เรสต หลังจากทรุดโทรมไป 
 ในชวงสงครามโลกที่ 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ไดรับการบูรณะขึ้นมาใหมจนเกือบ
สมบูรณแบบ เปโตร โวเรสต  

(ปเตอรฮอฟ) พระราชวังฤดูรอนของพระเจาปเตอรมหาราช ตั้งอยูอาวฟนแลนด 
หางจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเดนเปนพิเศษ คือ น้ําพุอลังการ 
(ปดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจาปเตอรมหาราช สรางวังน้ีในป 1720 ตามแบบเรียบ
งายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต เลอบลองด ที่เห็นวิจิตรโออาในขณะน้ีเปนการ
ตกแตงเพิ่มเติมโดยซาลีนาอลิธซาเบธ รองรอยสไตลบาร็อกเดิมอันงดงามของพระ
เจาปเตอรและเลอบลองดยังคงมีให  เห็น ปเตอรฮอฟ สรางอยูบนทําเลงามบนเนิน
ธรรมชาติดุจดังแวรซายสริมทะเล การสรางน้ําพุซับซอนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเปน
เรื่องที่ยากมากในสมัยน้ัน ดานหนาของพระตําหนักคือ สวนนํ้าซึ่งมีบันใดน้ําตก
ใหญเปนสวนที่เดนที่สุด พรอมรูปปم�นแซมซันฉีกปากสิงโตดวยมือเปลา ณ สถานที่
แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 



 

 

   
 
บาย นําคณะเขาชม มหาวิหารเซ็นตไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส มองต 

แฟรร็อง ใชเวลาสรางถึง 40 ป ภายในวิหารประดบัประดาดวยหินออน, และ มาลา
ไคทหลากสี ยอดโดมทําดวยทองคําแผน หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเปนวิหารทรงโดม
ที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองรัสเซียที่ 

 ถนนเนฟสกี้ ปรอสเปค (NevskyProspekt) ตามอัธยาศัย 

  
1900 น. นําทานชมโชวพื้นเมือง ณ  พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พรอมคอกเทล วอดกา 

และคาเวียร ใหชิมจนจุใจ 
2030 น.  บริการอาหารคํ่ า แบบการลาดินเนอร (GRILLED SALMON) พรอม

เปยนโนบรรเลง ในพระราชวังนิโคลัส พาเลซ 

22.30น.  นําทานเขาที่พักโรงแรม Courtyard Pushkin Hotel หรือเทียบเทา  (7) 
 
วันที่แปด เซนตปเตอรสเบิรก - มอสโคว - กรุงเทพฯ            (พุธ / เสาร)  B/L/- 
 

        



 

 

08.00 น. บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม 
เชา นําคณะชมวิหารนักบุญ นิโคลัส St. Nicholas Naval Cathedral มหาวิหาร

แหงการเดินเรือ มีผนังสีน้ําเงินที่งดงามและตั้งอยูริมฝم�งคลองครูยคอฟ มหาวิหาร
แหงน้ีตั้งชื่อตามนักบุญนิโคลัสซึ่งเปนนักบุญองคอุปถัมภนักเดินเรือ และเปน
สถานที่อันเปนที่เคารพนับถือโดยสถาบันทางศาสนาและนาวีของรัสเซีย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย เดินทางไปยังสนาบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย 
14.40 น. ออกเดินทางไปยังกรุงมอสโควโดยสายการบินไซบีเรี่ยนแอรไลน เที่ยวบินที่ 
S7040 
1840 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 975 
 
วันที่เกา กรุงเทพฯ                               (พฤหัสบด ี/ อาทิตย) 
 
07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 
 

 
 

อัตราคาบริการ สําหรับคณะเดินทาง อยางตํ่า 20 ทาน  
กําหนดวันเดินทาง 

(คณะเดินทางอยางนอย 20 
ทาน) 

ราคาผูใหญ เด็ก 2-12 ป 
พักกับผูใหญ 2 

ทาน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปพัก
กับผูใหญ 2 

ทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พัก
เดี่ยว 
เพ่ิม 

10 – 18 สิงหาคม 

21 - 29 กันยายน 
19 – 27 ตุลาคม 
16 – 24 พฤศจิกายน 

 
88,000 

บาท 

 
86,000 

บาท 

 
81,000 

บาท 

 
13,500 

บาท 

 
*หากคณะเดินทางไมถึง 20 ทาน (มากกวา 15 ทาน) จายเพ่ิมทานละ 2,800 บาท 



 

 

 
 

อัตราคาบริการรวม 
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินระหวางประเทศสายการบินไทย กรุงเทพ – มอสโคว / 

มอสโคว – กรุงเทพ 2 เท่ียวบิน 
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินภายในประเทศ สายการบินแอรโรวฟล็อต (มอสโคว - 

เซนตปเตอรสเบิรก)  / 1 เที่ยวบิน 
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินภายในประเทศสายการบิน ไซบีเรี่ยนแอรไลน (เซนตป

เตอรสเบิรก - มอสโคว)  / 1 เท่ียวบิน 
คาที่พักโรงแรมชั้นหน่ึง รวม 7 คืน มอสโคว โรงแรม Radisson Blu Belorusskaya 

หรือเทียบเทา และ เซนตปเตอรสเบิรก ที ่Courtyard Pushkin Hotel หรือเทียบเทา  
กาลาดินเนอร ในวังนิโคลัส (เมนู ปลาแซลมอน) 
คารถโคชปรับอากาศรับ-สงคณะ ตามรายการเดินทาง 
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุในรายการ รวมคาเขาชมละครสัตวรัสเซีย 
คาประกันการเดินทาง (อุบัติ เหตุ ) ตามเงื่อนไขประกันกลุมในวงเงินทานละไม เกิน 

1,000,000 บาท 
อัตราคาบริการไมรวม 
คาทิป หัวหนาทัวร 
คาทิป ไกดทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, และบริกรในรานอาหารทั้งสองเมือง 50 เหรียญ 
     หัวหนาทัวร ตามแตทานเห็นสมควร ประมาณ 1,000.- บาท / ทาน) 
คาธรรมเนียมคาทําหนังสือเดินทาง 
คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท 
คากระเป�าสัมภาระที่เกินกวา 1 ใบ นําหนักจํากัดเพียง 20 กิโลกรัม (สายการบิน

ภายในประเทศรัสเซียเขมงวดในเรื่องน้ําหนักเกินอยางมาก) 
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% / คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 



 

 

หมายเหตุ  : เดินทางหลังวันที่ 1 ส.ค. สายการบินไทยมีการปรับเปลี่ยนตารางบิน รายการ
อาจมีการปรับเปลี่ยน ใหสอดคลองกับเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งจะถือประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 

 
เงื่อนไขการจอง  
1. หนังสือเดินทางไทย ไมตองขอวีซาเขาประเทศรัสเซีย สามารถอยูไดไมเกิน 30 วัน กรุณา

ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงให

ทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน 
ความลาชาของเท่ียวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะ
ทองถิ่น และการถูกปฏิเสธใหเขาเมืองในตางประเทศ ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ตลอดจนคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการเจ็บป�วย  การถูกทําราย การ
สูญเสีย ความลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ เน่ืองจาก บริษัทฯ ไดทําการสํารองจายคาบริการ
ทั้งหมดใหกับตัวแทนกอนการเดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  ในกรณีที่มี
การขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน 
(FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน 

5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหวางเดินทาง จะถือวาทานสละสิทธ์ิในรายการ
น้ันๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการที่ทานไมไดใช หรือแยกออกจากคณะ 
หากไมไดรับการแจงยกเลิกบางรายการของทานกอนการเดินทาง 10 วัน 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนสง หรือหนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะ
ดําเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา และจะ
คืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ ตามความเปนจริงที่ไดรับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการ
บิน 



 

 

7. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของทางบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

8. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

9. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ      ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของทางบริษัทฯ แลว 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกกอนการเดนิทาง 31 วัน ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 45 วัน ไมคิดคาใชจายใน

การดําเนินการ 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไป ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 25-44 วัน หักคา

มัดจํา ทานละ 30,000 บาท 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-15 วัน ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 20-24 วัน หัก

คาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-9 วัน ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 14-19 วัน หักคาใชจาย 

75% ของราคาทัวร 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-7 วัน ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 1-13 วัน   หักคาใชจาย 

100% ของราคาทัวร 
- ผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากการถกูปฏิเสธจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

หรือเขาเมืองโดยเจตนาไมสุจริต หักคาใชจาย 100% 

 


