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โปรรัสเซีย หนาวมาก มอสโคว์ ซากอร์ส 

จุดเด่น  

 ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีลว้นวจิิตรตระการตา 
 ล่องเรือ River Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้า Moskva เป็นแม่น ้าสายหลกัของกรุงมอสโคว ์
 ชมความงามของ พระราชวงัเครมลนิ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือของรัสเซีย 
 ชม โบสถ์อสัสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด  
 ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของรัสเซีย 
 ชม วหิารเซนต์บาซิล โดมหวัหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม 
 ชม สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมววิของท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้งหมด 
 ชม วหิารเซนต์ซาเวยีร์ เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ 

 
ช่ือโปรแกรม โปรรัสเซีย หนาวมาก มอสโคว์ ซากอร์ส  จ านวน 6 วัน 3 คืน 
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ก าหนดการเดินทาง   

วนัที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน) 

20:00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน MAHAN 
AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  ** โปรด
แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศ
อหิร่าน ** 
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส าหรับส าหรับคลุมศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

23:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน โดยเท่ียวบินท่ี W5050 
วนัที่ 2 เตหะราน (อหิร่าน) - มอสโคว์ - วหิารเซนต์ซาเวยีร์ - ถนนอารบัต 

04:00+1 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
08:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน MAHAN AIR เท่ียวบินท่ี W5084 
11:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน วนูโคโว หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือ

เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุง 
มอสโคว ์เมืองหลวงของรัสเซีย และยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุด
ของยุโรป มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี จากนั้นน าชมความ
ยิ่งใหญ่ของรัสเซียรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ชม สถานีรถไฟใต้ดิน 
Metro การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีลว้นวิจิตรตระการตาไม่วา่จะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม 
งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั้งโคมไฟ และงานประดบัประดาต่างๆ ลว้นปราณีตวิจิตรบรรจง จากนั้นน า
ท่านสู่ ถนนอารบัต ยา่นการคา้ มีของซ้ือของขายมากมาย เป็นถนนท่ีข้ึนช่ือของ กรุงมอสโคว ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ St. Saviour Cathedral เป็นวิหารท่ีส าคญั
ของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ สร้างเป็นท่ี
ระลึกถึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ท่ีสามารถขบัไล่
กองทพันโปเลียนไปได้ ได้เวลาน าท่าน ล่องเรือ 
River Cruise ชมความสวยงามสอง ฝ่ังแม่น ้ า  

Moskva ซ่ึ ง เ ป็ น แ ม่ น ้ า ส า ย ห ลั ก ข อ ง ก รุ ง ม อ ส โ ค ว ์
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทยีบเท่า             
 



  

ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 3 จาก 9 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วนัที่ 3 พระราชวงัเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล - จัตุรัสแดง - วหิารเซนต์บาซิล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าผูมี้เกียรติสู่ พระราชวังเครมลิน Kremlin Palace สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือของรัสเซีย สร้างข้ึนมาพร้อมกบักรุงมอสโคว ์จึงเป็น
ศูนยร์วมของวฒันธรรมต่าง ๆ ของรัสเซีย จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ 
สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 
ยอด ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ท่ีสร้างอุทิศให้กบันักบุญอาร์ค
แอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเต
อร์มหาราช ชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระ
นางแอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิด
ความผดิพลาดระหวา่งหล่อท าให้ระฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายใน
พระราชวงัเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ Tsar Cannon สร้างในปี 
ค.ศ.1586 ตอ้งการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท าดว้ยบรอนซ์ น ้ าหนกั 
40 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 1 ตนั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้ นน าท่านชม จตุรัสแดง  Red Square 
เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างข้ึนในสมยัพระเจ้าอีวานท่ี 3 เพื่อเป็น
สถานท่ีจดังานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะไดมี้เวลาอิสระถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกกบั อาคารพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บา
ซิล Saint Basil's Cathedral ตวัโบสถ์มีหลงัคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 
โดม มีสีสันสดใสสวยงามขนาดเล็กใหญ่ลดหลัน่กนัไปไม่มีท่ีใดเหมือนมีท่ีเดียว
ในโลก และจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม และเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมชั้นน า
ภายในหา้งกุม สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองท่ีมีความสวยงามโดดเด่น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทยีบเท่า             

                                       

วนัที่ 4 ซากอร์ส - โบสถ์อสัสัมชัญ Assumption Church - สแปร์โร่ฮิลล์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส Zagorsk เดินทางออกจากกรุง
มอสโคว์ ชมโบสถ์เก่าแก่ท่ีภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่น
ส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนกัร้องน าสวด ชั้น
ล่างเป็นห้องครัวส าหรับท าอาหารให้กับคนจน จากนั้ นชม โบสถ์
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อัสสัมชัญ Assumption Church สร้างเลียนแบบโบสถ์ท่ีพระราชวงัเครมลิน เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะช่วง
ฤดูร้อน และชม โบสถ์ทรินิตี้ Holy Trinity สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหวัหอมสีทอง ภายในมีโลง
ศพเงินของนกับุญเซอร์เจียส ผูก่้อตั้งเมืองซากอร์ส ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝา
โลงศพของท่าน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารรัสเซีย) 
 จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกบริเวณตลาดนดัหนา้โบสถ ์ซ่ึงเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก

ท่ีข้ึนช่ือ เช่น ตุก๊ตาแม่ลูกดก ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไม ้สินคา้หตัถกรรมพื้นบา้น งานฝีมือ ของเล่นส าหรับเด็ก 
ของใช้ในฤดูหนาว เช่น ผา้พนัคอไหมพรม ถุงมือกันหนาว 
และสินคา้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางกลบัเขา้
กรุงมอสโคว์ น าท่านสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ Sparrow Hill จุดชมวิว
ของท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้งหมด 
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท่ี์สร้างเป็นตึก
สูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสร้างด้วยรูปทรง
เดียวกนั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที่ 5 เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
13:15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน โดยสายการบิน HAHAN AIR เท่ียวบินท่ี W5085 
17:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
21:45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน HAHAN AIR ท่ี W5051 
 
วนัที่ 6 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

07:45+1 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมดว้ยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ  

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร์ (บาท / ท่าน) พกัห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พกักบั
ผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกั
เดี่ยว 

วซ่ีา 

เดือน  พฤศจิกายน 

15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60  27,999 27,999 27,999 7,900 - 
22 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60  27,999 27,999 27,999 7,900 - 
เดือน  ธันวาคม 

06 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60 * วนัรัฐธรรมนูญ 28,999 28,999 28,999 7,900 - 
13 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 7,900 - 
20 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60 * วนัคริสตม์าส 29,999 29,999 29,999 7,900 - 
27 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 * วนัปีใหม่ 35,999 35,999 35,999 7,900 - 
เดือน  มกราคม 

03 ม.ค. 61 - 08 ม.ค. 61  29,999 29,999 29,999 7,900 - 
10 ม.ค. 61 - 15 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 
17 ม.ค. 61 - 22 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 
24 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 
31 ม.ค. 61 - 05 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 
เดือน  กุมภาพนัธ์ 

14 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61  29,999 29,999 29,999 7,900 - 
21 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 7,900 - 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวนัเดินทางได ้เพราะจะ
มีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสัตวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์ หรือค่าทวัร์

ส่วนท่ีเหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายช่ือคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
 กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้สะกดช่ือ-นามสกุลผดิ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนา

หนา้พาสปอร์ตใหท้างบริษทัในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 
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 กรณีเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางจะต้องมีการแจง้ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถ้าแจง้หลงัจาก
เจา้หนา้ท่ีออกเอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแลว้ ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทาง
บริษทัจะจดัส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท้่านทางอีเมล ์หรือแฟกซ์ท่ีท่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทวัร์ใช้ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ี
ระบุเท่านั้น 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนให้แก่ลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกั
เด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์เท่านั้น 

 PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนหมดอาย ุนบัจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม (พกัเด่ียว) ข้ึนอยูก่บัมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มี

ในบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็น

สินน ้ าใจกบัผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัร์ระหวา่ง
การเดินทาง 

 โปรแกรมนีม้ีไฟล์ทบินภายในประเทศ ฉะน้ันขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 
 ทางบริษัทจะแจกน ้าดื่มให้ท่านท่านละ   2  ขวด ณ สนามบิน เน่ืองจากระหว่างเดินทางที่รัสเซียจะไม่มีน ้า

บริการ จึงขอแนะน าให้ท่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีน า้ให้ท่านละ 1 ขวดเพยีงคืนแรกเท่าน้ัน 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคณะ สายการบิน HAHAM AIR 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพกัห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยพกัในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ินการเปล่ียนแปลง 
 ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร์ 
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัน าเท่ียว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 390 บาท ข้ึนอยูร่ะยะเวลาการ
เดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พร้อมพนกังานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และพนกังานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 30 Euro /ท่าน 

ตลอดทริปการเดินทาง 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ์น ้ าหนกัดงัน้ี 

กระเป๋าโหลดใตเ้คร่ืองบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่
เกิน 5 กโิลกรัม 

 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษทัจะเป็น
ผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจา้ของหนังสือ
เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

 

 

 
 
 
 

เงื่อนไขการเดินทาง  

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซ่ีา 
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซ่ึงใน

กรณีน้ี ทางบริษทัยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 
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3. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทาง
บริษทัไม่อาจคืนเงินให้ท่านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงด
ออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง
ประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วท่ีพ  าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทาง
ทางบริษทัจะถือวา่ท่านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก   

การจอง หรือส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพร้อมช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร์ 
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร์  
 ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท า

การล่ืนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า
ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 



  

ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 9 จาก 9 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ใบจองทวัร์  รัสเซีย 
ช่ือ – นามสกุลผู้จอง *:     
จ านวนผู้เดินทาง *:           ท่าน 
โทรศัพท์ทีต่ิดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:     เบอร์แฟกซ์:    
                                       เบอร์มือถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
รายช่ือผู้เดินทาง (กรณเีดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ให้ตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง):  

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

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

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

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

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

ห้องพกั 1 ท่าน:           ห้อง   ห้องพกั 2 ท่าน:            ห้อง 
เตียงเสริม:           ห้อง   เด็กพกักบัผู้ใหญ่:            ห้อง 

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวรัิต 
ข้อมูลเพิม่เติม: 
  
  
  
  
  
  
  
   


