
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทางชม 
ฟตุบอลโลก 2018 รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม) 

องักฤษ vs ปานามา  
สนามนซิชี ่นอฟโกรอด เมืองนซิชี ่นอฟโกรอด  

23 – 28 มิถุนายน 2561    
 

DAY 1 กรงุเทพฯ – มอสโคว – นซิชี ่นอฟโกรอด    
(วนัเสารท์ ี ่23 มถินุายน 2561) 

 

07.00 น. คณะเดนิทางทกุทา่นพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 
พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั กรณุาน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่หก้บัเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ตดิป้ายชือ่และ
ท าการเช็คอนิบัตรโดยสาร  จากนัน้รอรับหนังสอืเดนิทางและบัตรทีน่ั่งโดยสารเครือ่งบนิเพือ่ผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง 

 

10.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุมอสโคว ประเทศรสัเซยี โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 974 
15.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดโม เดโดโว กรงุมอสโคว ประเทศรสัเซยี  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีป่ระเทศรัสเซยีชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  
  

  รอตอ่เครือ่งภายในประเทศเพือ่เดนิทางสู ่นซิชี ่นอฟโกรอด 
19.35 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงนซิชี ่นอฟโกรอด โดย สายการบนิ ไซบเีรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่S7 71 
20.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินซิชี ่นอฟโกรอด และน าท่านรับสัมภาระเดนิทาง จากนัน้พบการตอ้นรับจากมัคคุเทศก์

ทอ้งถิน่ และน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Marins Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
21.30 น. บรกิารอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
 
 



 
 
 

 DAY 2 นซิชี ่นอฟโกรอด – ชมเมือง – ชมฟตุบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม องักฤษ-ปานามา 
          (วนัอาทติยท์ ี ่24 มถินุายน 2561) 
 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม – International Buffet  
09.00 น. น าทา่นเทีย่วชมเมอืง นซินี ่นอฟโกรอ๊ด เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญเป็นอนัดับ 3 ของรัสเซยีรองลงมาจากมอสโก

และเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 1015 ปี ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าวอลกา้ และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลกในปี 1992  จงึมสีถานทีส่วยงามและน่าสนใจใหเ้ทีย่วชมมากมาย   

 

น าท่านชม เครมลนิ ซึง่เป็นป้อมปราการกลางใจเมอืง บรเิวณภายในประกอบไปดว้ย วหิารเซนตโ์ซเฟีย
และ อนุสาวรยีแ์หง่สหสัวรรษของรสัเซยี จากนัน้น าท่านชม ยาโรสลฟัล ์คอรท์ (Yaroslav's Court) ยา่น
การคา้เก่าซึง่เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงนอฟโกร๊อด ภายในบรเิวณประกอบไปดว้ยพพิธิภัณฑ ์
โบสถค์รสิตจักร และบา้นไมท้ีส่วยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคารอาหารพืน้เมอืงยโุรป 
12.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่นซินี ่นอฟโกรอ๊ด สเตเดยีม หนึง่ในสนามแขง่ขันฟตุบอลโลก 2018 มคีวามจุผูช้มทัง้ส ิน้ 

45,000 ทีน่ั่ง และเป็นสนามทีถ่กูสรา้งขึน้ใหมเ่พือ่การแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2018 

หมายเหต ุ: 
- ควรเดนิทางถงึสนามกอ่นการแขง่ขนั 3 ช ัว่โมง  
- ใชส้ทิธิร์บัประทานอาหารและเครือ่งดืม่ภายในสนามแขง่ขนัไดท้ ัง้กอ่นเกมสแ์ละหลงัเกมส ์

 

15.00 น.        ชมฟตุบอลโลก 2018 รอบแบง่กลุม่ สาย G 

 อังกฤษ VS ปานามา  

ชมและเชยีรแ์ม็ตชท์ ี ่2 ในรอบแบง่กลุม่ของทมีชาตอิงักฤษ 

กบัการเก็บคะแนนส าคญัเพือ่ลุน้เขา้รอบสอง 

ความมันของเกมส์... ระดับ 5 ดาว  
19.00 น. บรกิารอาหารค า่ทีภ่ตัตาคารอาหารจนี 
20.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Marins Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 DAY 3 นซินี ่นอ๊ฟโกรอ๊ด – มอสโคว – พระราชวงัเครมลนิ – ละครสตัว์ Russian Circus 

 (วนัจนัทรท์ ี ่25 มถินุายน 2561) 
 

 05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม – International Buffet  
 06.43 น. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ และน าท่านเดนิทางสูก่รุงมอสโควโ์ดยขบวนรถไฟด่วนความเร็วสงูทางท่านจะได ้

ชมและสมัผัสกบับรรยากาศของทัศนยีภาพทีส่วยงามของสองขา้งทาง 
 10.20 น.  เดนิทางถงึกรงุมอสโคว ์เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี 
 11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืงยโุรป Mu-Mu Restaurant   
    บา่ย   น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ สัญลักษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอันเป็นจุดก าเนดิแห่งประวัตศิาสตร์

รัสเซยีทีม่อีายยุาวนานกวา่ 850 ปี ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์ซ ึง่เป็นทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตรยิ์
รัสเซยี อนัไดแ้ก ่บลัลังกเ์พชร, บลัลังกง์าชา้ง,ราชรถทองค า, เครือ่งบรรณาการจากราชวงศต์า่งๆในยโุรปรวมถงึ
ไขอ่สีเตอรท์ีห่าชมไดย้าก  จากนัน้น าชม โบสถอ์สัสมัชนั (Assumpsion) เป็นโบสถท์ีส่รา้งทับลงบนโบสถ์
ไมห้ลังเก่าทีม่อียูก่่อนแลว้ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษก ถอืว่าเป็นวหิารหลวงทีส่ าคัญและใหญ่ทีสุ่ดใน
พระราชวังเครมลนิ จากนัน้ชม ป้อมปืนใหญ,่หอระฆงัพระเจา้อวีาน และระฆงัยกัษ์ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

17.30 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี Royal Restaurant 
19.00 น. น าทา่นเขา้ชม ละครสตัวบ์นัลอืโลก Russian Circus เพลดิเพลนิไปกับการแสดงละครสัตวแ์สนรูน้านาชนดิ

และการแสดงกายกรรมอนัตืน่เตน้เรา้ใจ อกีหนึง่ไฮไลทข์องรัสเซยีทีคุ่ณไมค่วรพลาด การแสดงจะแบง่ออกเป็น
2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาท ีและพักอกี 15 นาท ีระหวา่งพักจะมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
21.30 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Intourist Kolomenskoye Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
  
  
 
  
  
  
 
  
  



 
  

 

  DAY 4 มอสโคว ์–จตัุรสัแดง – วิหารสลีกูกวาด ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมท่ีหา้ง Gum – 

               สถานรีถไฟใตด้นิ – ถนนอารบทั – ชอ้ปป้ิงตลาดอสิเมลลอ๊ฟ  
(วนัองัคารที ่26 มถินุายน 2561) 

 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม – International Buffet  
09.00 น. น าทา่นชมยา่น จตัรุสัแดง ทีส่รา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่15 ตามพระราชด ารขิองพระเจา้อวีานมหาราชเพือ่ใช ้

เป็นจุดป้องกันพระราชวังเคลมลนิ  เป็นจัตุรัสกลางใจเมอืงและมคีวามส าคัญในประวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน 
พรอ้มกบัชม สสุานเลนนิ อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวคิและสหภาพโซเวยีตทีย่ ิง่ใหญร่ะดับต านาน และ
น าชม(เฉพาะดา้นนอก) วหิารเซ็นต ์เบซลิ ซึง่อยู่บรเิวณเดียวกับจัตุรัสแดง ดว้ยสถาปัตยกรรมและสสีันที่
สวยงามจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของกรงุมอสโควท์ีท่ั่วโลกพากนัเรยีกวา่ วหิารสลีกูกวาด   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM) หา้งทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุมอสโคว ์ กอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 
เป็นอาคารสวยงามสงู 3 ชัน้ ตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนักบัจัตรัุสแดง มรีา้นจ าหน่ายสนิคา้หลากหลายทัง้อปุโภค
บรโิภค ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมชัน้น าของยโุรป เชน่ เสือ้ผา้ น ้าหอม และเครือ่งส าอาง...  

 12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืงยโุรป Iliya Muromets Restaurant  
    บา่ย น าเขา้ชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(METRO) สรา้งขึน้ใน ค.ศ.1931 ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสถานี

รถไฟฟ้าใตด้นิทีส่วยทีสุ่ดในโลก ซึง่ในแต่ละสถานีจะมกีารตกแต่งที่สวยงามดว้ยศลิปะตะวันตกหลายสไตล์

แตกตา่งกนัไป ปัจจบุนักรงุมอสโควม์รีถไฟใตด้นิมากถงึ 11 สาย 156 สถาน.ี..    น าทา่นเดนิทางไปชมและเดนิ 

ชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิ อารบัต สตรที (Arbat) เป็นแหล่งรวมของสนิคา้จ าพวกงานฝีมอืและงานศลิปะอันขึน้ชือ่
ของมอสโก รวมทัง้มสี ิง่ของเครือ่งใชต้่างๆใหท้่านชมใหเ้ลอืกซือ้มากมาย    หลังจากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู ่ตลาดอสิเมลอฟสกี ้(Izmaillovsky Souvenir Market) แหล่งจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้ทั่วไปมากมาย
ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ อาทเิชน่  ตุ๊กตาแมล่กูดก  เสือ้ผา้  รองเทา้  นาฬกิา งานไม ้งานแกะสลัก รา้นอาหาร และรา้น
เครือ่งดืม่มากมาย เป็นยา่นชอ้ปป้ิงยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วไทยทีท่า่นไมค่วรพลาด 

 18.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี Golden Dragon Restaurant  
 19.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Intourist Kolomenskoye Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

หมายเหต ุ:   ในวนันีส้ าหรบัทา่นทีต่อ้งการชมฟุตบอลโลกเพิม่อกี 1 นดั ซึง่เป็นการแขง่ขนัระหวา่งทมีชาติ
ฝร ัง่เศส - เดนมารก์ เร ิม่แขง่ขนัในเวลา 17.00น. เพิม่คา่บรกิารทา่นละ 49,000 บาท  ส าหรบั 

  คา่ต ัว๋เขา้ชมในช ัน้ CAT 1 Match Club (รวมคา่บรกิารรถรบั-สง่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  DAY 5 สแปรโ์รว์ฮลิ – มหาวิหารโดมทอง – กรงุเทพฯ 
(วนัพธุที ่27 มถินุายน 2561) 

 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม – International Buffet  
09.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ (Sparrow Hills) หรอืเลนนิฮลิส ์ เป็นบรเิวณทีส่ามารถมองเห็น

ทัศนยีภาพของนครมอสโควทีอ่ยูเ่บือ้งลา่งไดโ้ดยรอบ จงึท าใหเ้ลนนิผูน้ าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตีเลอืกเนนิเขา
แหง่นีเ้ป็นทีต่ัง้บา้นพกัของตน ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยแหง่มอสโคว และเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุใน
มอสโควท์ีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมากเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว   หลังจากนัน้น าทา่นชม 
วหิารเซ็นต ์ซาเวยีร ์ (St. Saviour Cathedral) หรอื มหาวหิารโดมทอง เป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี 
สรา้งในสมยัพระเจา้ Alexander ที ่1 เพือ่เฉลมิฉลองชยัชนะทีรั่สเซยีมเีหนอืกองทัพของ นโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคารอาหารพืน้เมอืงรสัเซยี Grabli Restaurant 
  บา่ย ยงัพอมเีวลาเหลอืทีจ่ะน าทา่นชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิ (โหวตเลอืกยา่นชอ้ปป้ิงในวันเดนิทาง) 

 15.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ โดโม เดโดโว เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  
 18.40 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG  975 

 
 DAY 6 กรงุเทพฯ   

(วนัพฤหสัฯที ่28 มถินุายน 2561) 
 
 

 07.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจในการเดนิทาง 
 
 

********************** สิน้สดุการเดนิทาง********************** 
 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิาร    ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(Twin or Double Room)    ทา่นละ     235,000    บาท  

                            ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง 3 เตยีง (Triple Room)            ทา่นละ         235,000      บาท  
                              ผูใ้หญ ่พกัหอ้งเดีย่ว (Single Room)                ทา่นละ         285,000      บาท  
 

                              เด็ก 1 คน พกักบัผูใ้หญ ่1 คน (1+1) มเีตยีง     ทา่นละ         225,000      บาท  
                              เด็ก 1 คน พกักบัผูใ้หญ ่2 คน (2+1) มเีตยีง      ทา่นละ         215,000       บาท  
                              หมายเหต ุ: ราคาเด็ก คอืผูม้อีายรุะหวา่ง 3–12 ขวบเต็ม 

 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับตลอดการเดนิทางในชัน้ประหยัด โดยสายการบนิไทย และรวมคา่ภาษีน ้ามัน–ภาษีสนามบนิ 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิเทีย่วบนิภายในประเทศในชัน้ประหยัด ตามทีร่ะบใุนรายการ และรวมคา่ภาษีน ้ามัน-ภาษีสนามบนิ 
- คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทางของสายการบนิทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม 
- คา่หอ้งพักในโรงแรม จ านวน 4 คนื รวมอาหารเชา้ International Breakfast Buffet ตามทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  
- คา่อาหารกลางวนัและเย็นแบบ High Standard ครบทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  
- การแสดงโชวล์ะครสตัว ์Russian Circus 
- คา่พาหนะรถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว และคา่พาหนะอืน่ๆ เชน่ เรอื ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่รถไฟดว่นความเร็วสงู นซินีน๊่อฟโกร๊อด – มอสโคว 
- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 
- คา่ต ัว๋เขา้ชมการแขง่ขนัฟตุบอลโลกรอบกอ่นรองชนะเลศิ คูท่ ี ่1 (นดัที ่57)  

  ** เป็นต ัว๋ช ัน้ Match Club ซึง่รวมบรกิารพเิศษดงันี ้
       - ตั๋วทีน่ั่งชมในชัน้ CAT 1 

       - เคานเ์ตอรอ์าหารบฟุเฟ่ต ์Highest Standards กอ่นและหลังเกมสก์ารแขง่ขนั 
       - Premium Bar บรกิารเครือ่งดืม่นานาชนดิ กอ่นและหลังเกมสก์ารแขง่ขนั 
       - พืน้ทีส่ าหรับจัดการตอ้นรับอันสดุพเิศษกอ่นการเขา้ชมเกมส ์
       - ของทีร่ะลกึจาก FIFA ในชดุ Commemorative Gifts 
- คา่หัวหนา้ทัวร ์(ประสบการณ์สงู) น าทางจากกรงุเทพฯ และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ (ภาษาอังกฤษ) น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่ทปิพนักงานขบัรถน าเทีย่ว มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรม (เฉลีย่รวมวนัละ 15 USD) 
- คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตกุารเดนิทางแบบรายบคุคลกบั Travel Guard แผน B คุม้ครองดงันี ้ 
   1.การเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สญูเสยีสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิจากอบุัตเิหต ุวงเงนิ 4,000,000 บาท  
   2.คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ จากอบุตัเิหต ุหรอืการเจ็บป่วย วงเงนิ 3,000,000 บาท  
   3.คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยหลังการรักษาในตา่งประเทศวงเงนิ 150,000 บาท  
   4.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของญาตเิพือ่เยีย่มผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล วงเงนิ 150,000 บาท  
   5.คา่ชดเชยรายวนัส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผูป่้วยใน วงเงนิ 15,000 บาท  
   6.คา่เคลือ่นยา้ยเพือ่รักษาฉุกเฉนิหรอืกลับประเทศไทยรวมทัง้คา่ใชจ้า่ยการสง่ศพ-กระดกู วงเงนิ 4,000,000 บาท 
   7.คา่ชดเชยความรับผดิตอ่บคุคลภายนอก วงเงนิ 3,000,000 บาท  
   8.คา่ชดเชยการเลือ่น การบอกเลกิการเดนิทาง การลดวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครือ่งบนิ จา่ยตามคา่เสยีหายจรงิ  
   9.คา่ชดเชยการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรัพยส์นิสว่นตัว วงเงนิ 40,000 บาท  
 10.คา่ชดเชยการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรัพยส์นิสว่นตัวจากภัยธรรมชาต ิวงเงนิ 25,000 บาท  
 11.คา่ชดเชยความคุม้ครองเอกสารเดนิทาง เชน่ คา่ด าเนนิการกรณีหนังสอืเดนิทางสญูหาย วงเงนิ 20,000 บาท      
 12.คา่ชดเชยตอ่การลา่ชา้ของกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง วงเงนิ 25,000 บาท  
 13.คา่ชดเชยการพลาดเทีย่วบนิ วงเงนิ 10,000 บาท / คา่ชดเชยตอ่การลา่ชา้ในการเดนิทาง วงเงนิ 25,000 บาท  
 14.คา่ชดเชยและความคุม้ครองอปุกรณ์กอลฟ์ และการท าโฮลอนิวนั ในการเลน่กอลฟ์ วงเงนิ 10,000 บาท  
     หมายเหต ุ: คา่ชดเชยและผลประโยชนทั์ง้หลายเป็นไปตามเงือ่นไขและรายละเอยีดของกรมธรรม ์ 
 
บรกิารพเิศษ  
- รบัของทีร่ะลกึสดุพเิศษมลูคา่ 3,500 บาท (เลอืกได ้1 รายการ) 

 กระเป๋าเป้สะพายหลงั Adidas ดไีซดส์ไตลล์ า้ๆแบบสปอรต์  
 เส ือ้ฟตุบอล Adidas ของทมีชาตทิีค่ณุชืน่ชอบ  

 

- ฟร ีPocket WIFI ไมพ่ลาดทกุการ เช็ค แชต๊ แชร ์ 
 4G Full speed unlimited เน็ตเต็มสปีดไมล่ดความเร็ว ไมจ่ ากดัตลอดวนั  
 บรกิาร 1 เครือ่ง ตอ่ผูเ้ดนิทาง 5 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
- คา่ธรรมเนยีมการขอหนังสอืเดนิทาง 
- คา่น ้าหนักสว่นเกนิจากทีก่ าหนดไวข้องกระเป๋าหรอืสมัภาระเดนิทางทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ 
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆของผูเ้ดนิทางเอง เชน่ คา่โทรศัพท ์
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก, คา่ซกัรดี, คา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีผู่เ้ดนิทางสัง่เอง เป็นตน้ 
- คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้จากเหตสุดุวสิยัเหนอืการควบคมุตา่งๆระหวา่งการเดนิทางโดยทีไ่มไ่ดม้สีาเหตมุาจากความ 
  ผดิพลาดหรอืบกพรอ่งของผูจั้ดการเดนิทาง การเกดิเหตปุระทว้ง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิหรอืสงคราม เป็นตน้ 
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  
 
เง ือ่นไขการจอง – ส ารองทีน่ ัง่  
- ช าระเงนิจองทันท ีจ านวน 55,000 บาท ณ วนัทีท่ าการจอง-ส ารองทีน่ั่ง  
- ช าระคา่บรกิารงวดที ่2 จ านวน 90,000 บาท ภายในวนัที ่30 ตลุาคม 2560  
- ช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดจ านวน 90,000 บาท ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2561  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
- แจง้ยกเลกิ กอ่นวนัที ่5 มนีาคม 2561 หักคา่มัดจ าทีช่ าระแลว้ คนละ 55,000 บาท  
- แจง้ยกเลกิ ระหวา่งวนัที ่5 มนีาคม – 4 เมษายน 2561       หักคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ คนละ 100,000 บาท  
- แจง้ยกเลกิ ระหวา่งวนัที ่5 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561  หักคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ คนละ 150,000 บาท  
- แจง้ยกเลกิ ต า่กวา่ 60 วนั กอ่นถงึวนัการเดนิทาง (หลัง 4 พฤษภาคม 2561) หักคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เต็ม 100 %  

 
เก ีย่วกบัหนงัสอืเดนิทาง 
- นักทอ่งเทีย่วชาวไทยทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศรัสเซยีตอ้งมอีายหุนังสอืเดนิทางเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนเต็ม 
  โดยนับจากวนัสดุทา้ยทีเ่ดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย 
 
เกีย่วกบัการขอวซีา่ส าหรบัการเดนิทาง 
- นักทอ่งเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศรัสเซยีไมเ่กนิ 30 วนั ไมต่อ้งท าการขอวซีา่ (ไดรั้บการยกเวน้) 
 

 
 
 

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางท ัง้หมดไมถ่งึ 10 คน ผูจ้ดัการเดนิทางขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง 

โดยบรษิทัจะคนืเงนิคา่มดัจ าหรอืคา่บรกิารเต็มตามจ านวนเงนิทีผู่เ้ดนิทางไดช้ าระไวก้อ่นหนา้แลว้ 

 


