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Russia Aurora Hunting 9 Days 
Murmansk - Eco Home  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

25 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) – เซน็ต์ปีเตอร์สเบร์ิก พุธ 
07.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบนิไทย 

เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญ
ทา่นรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดนิทาง โดย
ซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้า
ชมตา่งๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนั
สดุวิสยั อาทิ การยกเลกิเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ
รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลทําให้การเดนิทางลา่ช้า หรือ ไม่
สามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีทา่นได้
ชําระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงชําระคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ไว้ลว่งหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้า
ทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

10.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมอสโคว์ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG974   
17.10 น. ถึงสนามบิน Domodedovo Airport เพ่ือทําการเปล่ียนเคร่ือง  
20.25 น. จากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยสายการบินภายในประเทศ  
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เท่ียวบินท่ี S7 1019 
22.05 น. ถึงสนามบินกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (PETER THE 

GREAT) แหง่รัสเซีย ทรงโปรดให้สร้างเมืองนีข้ึน้ และในยคุของพระราชินีแคเธอ
รีนมหาราชินี (Catherine the Great) ได้ทรงชกันํานกัปราชญ์ราชบณัฑิต 
ตลอดจนศิลปินแขนงต่าง ๆ จากยุโรป เข้ามาพํานักอาศยัในนครเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก เพ่ือให้เขาเหล่านีส้ร้างความเจริญให้รัสเซีย ทําให้นครแห่งนีมี้กลิ่นอาย
ยุโรป ทัง้ทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมความเป็นอยู ่ 
รถโค้ชรอรับคณะเดนิทางสูท่ี่พกั 

 

 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรือ
เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

www.sokoshotels.fi 

26 ธ.ค. 62 เซน็ต์ปีเตอร์สเบร์ิก - พพิธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดหูนาว) - 
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดรู้อน) 

พฤหสับด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําเข้าชมพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวงัฤดหูนาว (The Hermitage Art 

Museum & Winter Palace) พระราชวงัอนัยิ่งใหญ่อดีตท่ีประทบัของซาร์แห่ง
รัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง มีบนัไดกว่า 200 บนัได 
และความยาวของระเบียงยาวกว่า 30 กิโลเมตร เป็นท่ีเก็บสมบตัิลํา้ค่าของ
ราชวงศ์ รวมทัง้สมบตัิจากทัว่โลกกว่า 2.7 ล้านชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกร
เอกชัน้เย่ียมของโลกมากมาย อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินช่ี ราฟาเอล,  
เอล  เกรโก้, แวนโก๊ะ, ปิกสัโซแ่ละศลิปินอ่ืนๆ   

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะเดินทางสูพ่ระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ Peterhof หรือ Petrodvorets  ตัง้อยู่

ริมฝ่ังทะเลบอลตคิ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงาม โดดเดน่ ไม่เหมือนใคร สร้างขึน้ใน
สมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สถานท่ีแห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนของกษัตริย์รัสเซีย ซึ่งประกอบไปด้วยตัว
พระราชวงั สวนตอนล่างและสวนตอนบน แม้ว่าตวัพระราชวงัแห่งนีจ้ะไม่ใหญ่
มาก แตก็่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพกัผ่อนในช่วงฤดรู้อน       งดงามและ
ร่มร่ืน     นําท่านชมบรรยากาศสวนสวยบริเวณพระราชวงัและเก็บภาพความ
ประทบัใจ   

 

 

 
 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่ า ณ ภัตตาคารพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ที่ วัง 
Nikolaevsky Palace เชิญลิม้ชิมรสไขป่ลาคาเวียร์, เหล้าว้อดก้า หรือ แชมเปญ 
พร้อมฟังเสียงเพลงและดนตรีขบักลอ่มในแบบรัสเซียพืน้เมือง 

Local 

 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรือ
เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

www.sokoshotels.fi 

27 ธ.ค. 62 เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก - วังแคทเธอรีน  
(พุชกิน้วิลเลจ) - สนามบนิพัลโกโว - บนิสู่เมืองมูรมันสก์ 

ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเท่ียวชมความสวยงามของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองท่ีกวีเอกชาว

รัสเซีย อเลก็ซานเดอร์ พชุกิน้ ได้ขนานนามเมืองนีว้า่ "หน้าตา่งแหง่ยโุรป" 
เพราะวา่เป็นเมืองทา่ท่ีสามารถตดิตอ่กบัประเทศตา่ง ๆ หรืออีกนามหนึง่คือ  
เวนิสทางตอนเหนือ รถโค้ชพาชมเมืองอนัแสนคลาสสคิ สถาปัตยกรรมอนั
งดงาม ผา่นชมวิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) เป็นหนึง่ในมหาวิหาร
ท่ีสวยท่ีสดุของรัสเซียออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส, โบสถ์แหง่หยดเลือด 
(Church of Christ's Resurrection) สร้างขึน้เพ่ือรําลกึถึง พระบิดาพระเจ้า 
อเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 ผู้ปลดปลอ่ยชาวนาซึง่ถกูลอบปลงพระชนม์บริเวณนี ้ ในปี 
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ค.ศ.1881 ภายในตกแตง่วิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตกรกวา่ 30 คน, อนสุาวรีย์  
พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Bronze Horseman) อนสุาวรีย์แหง่แรกท่ีสร้างเป็น
อนสุาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้ เป็นกษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้ขนานนาม
วา่ มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสท่ีน่ีเป็นจดุชมทศันียภาพของ
เมือง เช่น ววิของแม่นํา้เนวาและสถานท่ีตา่งๆ ได้อยา่งกว้างไกล 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย  นําทา่นเข้าชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือหมู่บ้านพชุกิน้ 

(Pushkin Village) และบอ่ยครัง้ท่ีถกูเรียกวา่ หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ เพราะท่ีน่ีเป็น
เมืองท่ีพระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงพระราชทานท่ีดนิให้แก่ พระนางแคทเธอรีน 
ช่ือเมืองถกูเปล่ียนเพ่ือเป็นอนสุรณ์แก่กวีเอกพชุกิน้ ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวี
เอกผู้ นีเ้คยผา่นการศกึษาในโรงเรียนท่ีเมืองแหง่นี ้ ตวัพระราชวงัสร้างขึน้ในปี 
ค.ศ.1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้ มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับวา่ 
พระราชวงัแหง่นีมี้ความสวยงามไม่แพ้พระราชวงัใดๆในโลก ชมห้องอมัพนั 
(Amber Room) เป็นสดุยอดงานศลิป์ยคุศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณคา่มิได้ท่ี
ช่างจากเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชท่ี 1 แหง่รัสเซีย
ประกอบด้วย แผน่ไม้โอ๊กขนาดใหญ่ 6 ชิน้ เนือ้ท่ี 100 ตารางเมตร  
ประดบัอําพนั 6 ต้น พร้อมกระจกผนงัและโมเสกอญัมณีมีคา่จากอิตาลี ห้อง
อําพนัถกูสร้างขึน้ใหม่ในชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา ปัจจบุนัราคาประเมินคร่าวๆ 
มากกวา่ 142 ล้านดอลลา่ห์  

 
 

 จากนัน้ นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบินนานาชาตพิลัโกโว (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 
เพ่ือเดนิทางสูเ่มืองมรูมนัสก์ 

 

17.30 น. เดินทางสู่เมืองมูรมันสก์โดยสายการบินภkยในประเทศเท่ียวบินท่ี FV*SU 
6345 

 

19.25 น. คณะเดินทางถึงเมืองมูรมันสก์ (Murmansk) อันเป็นเมืองท่าท่ีตัง้อยู่ในเขต 
Arctic Circle ภายในคาบสมทุรโคลา่ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย จากนัน้ 
นําทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

 

20.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรือเทยีบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.azimuthotels.com 

28 ธ.ค. 62 เรือตดันํา้แขง็นิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์กา - เที่ยวชมหมู่บ้าน
ชาวประมง – ECO HOME HOTEL - ชมแสงเหนือ 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะสมัผสักบัเรือตดันํา้แข็ง “เลนิน” The Lenin Icebreaker เรือลํานีไ้ด้ช่ือ

วา่เป็นเรือตดันํา้แข็งนิวเคลียร์ลําแรกของโลก สร้างโดยสหภาพโซเวียต  
ในกรุงเลนินกราด (Leningrad) ซึง่เป็นช่ือเดมิของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กใน
ปัจจบุนั ใช้งานมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1959 และปลดประจําการไปเม่ือปี ค.ศ.1989 
เรือลํานีถ้กูนํามาตัง้ประจําการในอ่าวมรูมนัสก์อีกครัง้ในปี 2009 เพ่ือเฉลมิ
ฉลองครบรอบ 50 ปี แล้วพาคณะเท่ียวชมเมืองมรูมนัสก์  ชมอนสุาวรีย์ทหารนิร
นาม (Alyosha of Murmansk) ซึง่ถือวา่เป็นแลนด์มาร์คของเมือง ตัง้ตระหงา่น
อยูบ่นเนินสร้างขึน้เพ่ือสดดีุวีกรรมของทหารกล้าท่ีร่วมรบ บนเนินนีท้า่น
สามารถเห็นวิวอนัสวยงามของเมืองโดยรอบรวมถึงแหลมกรีนในคาบสมทุรโค
ลา่อีกด้วย 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะเท่ียวชมหมู่บ้านชาวประมง ท่ีอา่วเทริเบร์กา ท่ีน่ีถือวา่เป็นดนิแดนสดุ

ขอบทวีป ริมฝ่ังมหาสมทุรอาร์กตกิ ทะเลบาเรนซ์ ระหวา่งทางทา่นจะสามารถ
ทราบเร่ืองราวประวตัศิาสตร์และวิถีชีวิตประจําวนัของผู้คนท่ีน่ีตลอดสองข้าง
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ทาง พาทา่นสมัผสักบัความสวยงามของวิวทิวทศัน์ทะเลบาเรนซ์ และความ
อลงัการของนํา้ตกท่ีไหลลงสูม่หาสมทุรอาร์คตกิ 
หมายเหต ุ   ถนนมุ่งหนา้สู่เทริเบร์กา บางครัง้อาจถูกปิดอนัเนือ่งมาจากสภาพ
ภูมิอากาศซ่ึงจําเป็นทีจ่ะตอ้งเช็คอย่างละเอียดวนัต่อวนั ในช่วงตน้ฤดูหนาวและ
ตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ทีเ่ทริเบร์กามกัจะมีหิมะตกหนกั ดงันัน้หากท่านทีต่อ้งการจะ
เดินทางไปทีแ่หลมมหาสมทุรอาร์กติก จําเป็นจะตอ้งใชส้โนว์โมบิล (ซ่ึงจะมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิม และตอ้งสํารองล่วงหนา้) 

 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั ECO HOME HOTEL บ้านพกัตากอากาศท่ี
จะมอบประสบการณ์สดุแสนพิเศษ ทา่มกลางบรรยากาศของธรรมชาตท่ีิโอบ
ล้อมด้วยแมกไม้และทะเลสาบ ให้ทกุทา่นได้สมัผสัธรรมชาตแิบบใกล้ชิดและชม
แสงเหนือได้จากท่ีน่ี พร้อมด้วยสิง่อํานวยความความสะดวกสบายตา่งๆ ภายใน
ห้องพกัท่ีมีไว้อํานวยความสะดวกแก่ทา่น 

 

 ชมแสงเหนือ ณ ดนิแดนสดุขอบทวีปริมฝ่ังมหาสมทุรอาร์กตกิ     เมืองมรูมนัสก์ 
เมืองทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียเป็นจดุท่ีทกุทา่นจะมีโอกาสได้พบกบัแสง
เหนืออยา่งมาก 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั ECO HOME HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.eco-home.pro 
29 ธ.ค. 62 เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้ – ECO HOME HOTEL -  

ชมแสงเหนือ 
อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดนิทางสูห่มู่บ้านซามิ (Saami Village) หมู่บ้านเลก็ ๆ ของขาวชนเผา่

ซามิ พาชมอาคารตา่ง ๆ ภายในหมู่บ้าน ทัง้ท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั และอาคาร
กระโจมเอนกประสงค์ โดยจะมีท่ีนัง่ล้อมรอบ ให้ชาวบ้านได้มาสาธิตเลา่
เร่ืองราววฒันธรรมประเพณีตา่ง ๆ ของหมู่บ้านนี ้  นอกจากนีภ้ายในหมู่บ้านยงั
มีกิจกรรมมากมายให้ทา่นได้เพลดิเพลนิ อาทิ การป้อนหญ้าแห้งให้กวางเรน
เดียร์, นัง่เล่ือนลากโดยสนุขัไซบีเรียนฮสักีแ้สนเช่ือง และข่ีสโนว์โมบิลสําหรับคน
ท่ีชอบความเร็วและความต่ืนเต้น 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะเย่ียมชมฟาร์มสนุขัฮสักี ้ ซึง่เป็นสถานท่ีเพาะพนัธุ์สนุขัและฝึกสนุขัฮสักี ้

สําหรับกิจกรรมสนุขัลากเลื่อนหรือ Husky Tours / ฮสักีเ้ป็นสนุขัท่ีมีสายพนัธุ์มา
ยาวนานกวา่ 3,000 ปี เพ่ือใช้ในการลากเล่ือนบรรทกุสิง่ของ หรือเป็นพาหนะใน
พืน้ท่ีท่ีปกคลมุไปด้วยนํา้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้งึได้กลายมาเป็นสนุขัลากเล่ือน
พนัธุ์แท้ ท่ีมีประสทิธิภาพในการลากเล่ือนสงูสดุในบรรดาสนุขัลากเล่ือนทัง้หมด 
นอกจากนีส้นุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชัเชอร์ (Musher) เป็นผู้
บงัคบัเล่ือนในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้จนแพร่หลายไปยงัหลายประเทศในแถบขัว้
โลก หากในวนัท่ีเราเย่ียมชมฟาร์มมีหิมะมากพอ ทา่นยงัสามารถทดลองนัง่ลาก
เล่ือนสนุขัได้อีกด้วย 

 

19.10 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 ชมแสงเหนือ ณ ดนิแดนสดุขอบทวีปริมฝ่ังมหาสมทุรอาร์กตกิ     เมืองมรูมนัสก์ 

เมืองทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียเป็นจดุท่ีทกุทา่นจะมีโอกาสได้พบกบัแสง
เหนืออยา่งมาก 

 

 นําท่านเข้าสู่ที่พัก ECO HOME HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.eco-home.pro 
30 ม.ค. 63 มูรมันสก์ – บนิสู่กรุงมอสโคว์ -  ช้อปป้ิงถนนอราบัต  จันทร์ 
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. นําคณะเดนิทางสูส่นามบินเมืองมรูมนัสก์ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางสูก่รุงมอสโคว์  
13.10 น. เดนิทางสูก่รุงมอสโคว์โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1321 (1310-1530) 
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15.30 น. เดนิทางถึงสนามบินนานาชาตเิชเรเมเตียโว (มอสโคว์) จากนัน้รถโค้ชรอรับ
คณะเดนิทางสูก่รุงมอสโคว์ 

 

17.00 น. นําทา่นสูถ่นนอราบตั เพ่ือเลือกซือ้ของท่ีระลกึ อาทิ ตุ๊กตาแม่ลกูดก เป็นต้น   
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Chinses 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั RADISSON COLLECTION HOTEL, MOSCOW 5*  

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.radissoncollection.co

m 
31 ธ.ค. 62 พระราชวังเคลมลิน – ชมสถานีรถไฟใต้ดนิ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. นําเข้าชมพระราชวงัเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สญัลกัษณ์แห่ง

อดีตอนัยิ่งใหญ่ ศนูย์กลางแห่งประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ของรัสเซีย ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ีกว่า 170 ไร่ รอบล้อมด้วยกําแพงสีแดงและ
หอคอย (และดาวแดงอนัลือช่ือ) ภายในมีวิหารดอร์มิชัน่, พระราชวงักราโนวิตา
ยา ซึ่งเคยเป็นท่ีประกอบ พระราชพิธีของพระเจ้าซาร์เกือบทกุพระองค์, วิหาร
อนนัซิเอชัน่ วิหารส่วนพระองค์ของราชวงศ์รัสเซีย, วิหารอาร์คแองเจิล้ พร้อม
โดมสีเงิน 5 โดม, ท่ีทําการรัฐสภา,  ปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์, ระฆงัใหญ่หนกั 
210 ตนั ชมสวนร่มร่ืนภายในพระราชวงั จากนัน้นําท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์อาร์
เมอร์ร่ี (The State Armory) ซึง่ถือว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีร่ํารวยท่ีสดุของประเทศ
เป็นสถานท่ีท่ีใช้เก็บรวบรวมศาสตราวธุ, ขมุทรัพย์ เคร่ืองประดบัท่ีได้จากการริบ
มาจากสงครามทัง้มงกุฎ,  เพชรนิลจินดาและสิ่งของมีค่ามหาศาลรวมถึ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ของพระเจ้าซาร์ เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง ท่ีจะทําให้ท่านลืม
ความร่ํารวยและความย่ิงใหญ่จากพิพิธภณัฑ์ตา่งๆในโลกท่ีทา่นเคยชม 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. นําคณะชมสถานีรถไฟใต้ดินท่ีเปิดให้สาธารณชนใช้บริการ เม่ือวันท่ี 15 

พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินท่ีสวยงามท่ีสดุในโลก งดงามด้วยงาน
ทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีปราณีตอ่อนช้อยสวยงาม  ตามฝาผนังเพดานของ
สถานี ประดบัด้วยภาพวาดสีนํา้มนั  โคมไฟคริสตลัหรูหราออกแบบตกแต่งท่ี
แตกตา่งไปตามยคุสมยั เช่น กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึง่
ได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติท่ีนคร
นิวยอร์คเม่ือปี ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab และ Komsomolskaya  ท่ี
ได้รับรางวลักรังค์ปรีซ์   
**หมายเหต ุ   การเข้าชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่นเป็น 3 ใน 10 สถานีทีส่วยติด
อนัดบัโลก ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร หรือการปิดถนนในวนัและเวลา
ดงักล่าวเป็นสําคญั** 
จากนัน้นําทา่นชมวิหารเซ็นต์ซาเวียร์วิหารท่ีสําคญัของนิกายรัสเซียนออโดอกซ์ 
ใช้ประ กอบพิธีกรรมใหญ่ ๆ ระดบัชาต ิสร้างเพ่ือรําลกึถึงพระเจ้าซาร์อเลก็ซาน
เดอร์ท่ี 1 ผู้ซึง่สามารถขบัไลก่องทพันโปเลียนไปได้ ภายในตกแตง่สวยงามจาก
สถาปนิกเล่ืองช่ือมากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกนับริจาค 
เพ่ือบรูณะขึน้มาใหม ่ เน่ืองในงานเฉลมิฉลองครบรอบ 850 ปีแหง่การสถาปนา
กรุงมอสโคว์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Chinses 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั RADISSON COLLECTION HOTEL, MOSCOW 5*  

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.radissoncollection.co

m 
1 ม.ค. 63 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง – โบสถ์เซน็ต์บาซลิ – สนามบนิโดโม

เดโดโว - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
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09.00 น. นําทา่นเดนิทางเข้าสูบ่ริเวณจตัรัุสแดง (Red Square) ซึง่ถือเป็นหวัใจของ  
กรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ท่ีน่ีมีเหตกุารณ์สําคญัตา่งๆเกิดขึน้มากมาย  
ท่ีน่ีเคยใช้เป็นท่ีชมุนมุทางทหารในยคุของสหภาพโซเวียต อาคาห้างสรรพสินค้า 
GUM ท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่, โบสถ์เซน็ต์บาซิล (St.Basil Cathedral) 
สถาปัตยกรรมท่ีแสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สร้างในสมยัพระเจ้าอีวาน
จอมโหดในศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเป็นการเฉลมิฉลองชยัชนะของทหารรัสเซียในการ
ยดึครองแคว้นคาซาน 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. จากนัน้ นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบินนานาชาตโิดโมเดโดโว (มอสโคว์) เพ่ือ

เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
 

18.40 น. นําคณะออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG975  
2 ม.ค. 63 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ พฤหสับด ี
07.30 น. นําทา่นเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั  โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดนิทางเทา่นัน้) 

กาํหนดวันเดนิทาง 
25 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 

คา่ทวัร์ตอ่ทา่น :   
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง ทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยวเพิ่มทา่นละ (Single Bed Room) 
 กรณีไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (เดก็)     หกัใบละ  

129,000.-
116,000.-
103,000.-
15,500.-

-27,000.-
-21,500.-

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินไทย และตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศรัสเซีย รวมคา่ภาษีและสว่นเพิ่มของ

นํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2562 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน

กรณีท่ีทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่สว่น
ใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ
(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่บริการนําทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์นําเท่ียว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่น
ละ 1 ใบเทา่นัน้ และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
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ของสายการบนิท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 
คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทาง กรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทาง

หน่ึงท่าน ภายใน 2 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณา
ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไม่ชําระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทาง
บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีนํา
เท่ียว ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนํา
เท่ียว ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว  
ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการนําเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจาก
เงินคา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียก
จากนกัทอ่งเท่ียวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
   2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
   2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
   2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีนํามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัธิุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ 
 พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไม่เสีย

คา่ใช้จา่ย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ทา่น

จะต้องชําระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
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ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไม่
แน่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND 
ได้หรือไม่ก่อนท่ีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim) 
 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสาย
การบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 12 มิถนุายน 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไม่ได้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่ง
กนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ี
นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดใน
ระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใด
ให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจาก
เจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเตมิ ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน
ท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ทา่น
ละ 1 ใบเทา่นัน้  และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบนิท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
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คา่ใช้จา่ยในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / 
ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนด

ท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น
หมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ประเทศไทยและรัสเซีย มีข้อตกลงร่วมกนัในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซา่  
ท่ีเป็นไปเพ่ือจดุประสงค์ของการทอ่งเท่ียวท่ีไม่เกิน 30 วนั ผลของสญัญาทําให้ทัง้คนไทยและรัสเซีย 

สามารถเข้าเดนิทางไปเท่ียวในประเทศคูส่ญัญาได้โดยไม่ต้องขอวีซา่ก่อนเดนิทาง 
โดยพาสปอร์ตของผู้ เดนิทางต้องมีอายเุหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

หลังจากการจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


