Russia Aurora Hunting 9 Days
Murmansk - Eco Home

25 ธ.ค. 62
07.00 น.

หมายเหตุ

10.50 น.
17.10 น.
20.25 น.

กรุ งเทพฯ - กรุ งมอสโคว์ (รั สเซีย) – เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญ
ท่านรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดย
ซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ า
ชมต่างๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั
สุดวิสยั อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ
รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์
ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ทา่ นได้
ชําระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงชําระค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ า
แล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้ า
ทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG974
ถึงสนามบิน Domodedovo Airport เพื่อทําการเปลี่ยนเครื่ อง
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์กโดยสายการบินภายในประเทศ
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พุธ

1/1

22.05 น.

26 ธ.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

27 ธ.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.

เที่ยวบินที่ S7 1019
ถึงสนามบินกรุ งเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช (PETER THE
GREAT) แห่งรัสเซีย ทรงโปรดให้ สร้ างเมืองนี ้ขึ ้น และในยุคของพระราชินีแคเธอ
รี นมหาราชินี (Catherine the Great) ได้ ทรงชักนํานักปราชญ์ ราชบัณฑิต
ตลอดจนศิลปิ นแขนงต่าง ๆ จากยุโรป เข้ ามาพํานักอาศัยในนครเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก เพื่อให้ เขาเหล่านี ้สร้ างความเจริ ญให้ รัสเซีย ทําให้ นครแห่งนี ้มีกลิ่นอาย
ยุโ รป ทั้ง ทางด้ า นศิ ล ปกรรมสถาปั ต ยกรรม และวัฒ นธรรมความเป็ นอยู่
รถโค้ ชรอรับคณะเดินทางสูท่ ี่พกั
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก - พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน)

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์ มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art
Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญ่อดีตที่ประทับของซาร์ แห่ง
รัสเซีย ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้ อง มีบนั ไดกว่า 200 บันได
และความยาวของระเบียงยาวกว่า 30 กิโลเมตร เป็ นที่เก็บสมบัติลํ ้าค่าของ
ราชวงศ์ รวมทังสมบั
้
ติจากทัว่ โลกกว่า 2.7 ล้ านชิ ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกร
เอกชั้นเยี่ ยมของโลกมากมาย อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล,
เอล เกรโก้ , แวนโก๊ ะ, ปิ กัสโซ่และศิลปิ นอื่นๆ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสูพ่ ระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ Peterhof หรื อ Petrodvorets ตั้งอยู่
ริ มฝั่ งทะเลบอลติค เป็ นพระราชวังที่สวยงาม โดดเด่น ไม่เหมือนใคร สร้ างขึ ้นใน
สมัย ของพระเจ้ า ปี เตอร์ ม หาราช สถานที่ แ ห่ ง นี ส้ ร้ างขึน้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นสถานที่
พักผ่อนและล่าสัตว์ ในฤดูร้อนของกษั ตริ ย์รัสเซีย ซึ่งประกอบไปด้ วยตัว
พระราชวัง สวนตอนล่างและสวนตอนบน แม้ ว่าตัวพระราชวังแห่งนี ้จะไม่ใหญ่
มาก แต่ก็เต็มไปด้ วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน งดงามและ
ร่ มรื่ น นําท่านชมบรรยากาศสวนสวยบริ เวณพระราชวังและเก็บภาพความ
ประทับใจ
รั บ ประทานอาหารคํ่ า ณ ภั ต ตาคารพื น้ เมื อ งของชาวรั ส เซี ย ที่ วั ง
Nikolaevsky Palace เชิญลิ ้มชิมรสไข่ปลาคาเวียร์ , เหล้ าว้ อดก้ า หรื อ แชมเปญ
พร้ อมฟั งเสียงเพลงและดนตรี ขบั กล่อมในแบบรัสเซียพื ้นเมือง
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมเมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก - วังแคทเธอรีน
(พุชกิน้ วิลเลจ) - สนามบินพัลโกโว - บินสู่เมืองมูรมันสก์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก เมืองที่กวีเอกชาว
รัสเซีย อเล็กซานเดอร์ พุชกิ ้น ได้ ขนานนามเมืองนี ้ว่า "หน้ าต่างแห่งยุโรป"
เพราะว่าเป็ นเมืองท่าที่สามารถติดต่อกับประเทศต่าง ๆ หรื ออีกนามหนึง่ คือ
เวนิสทางตอนเหนือ รถโค้ ชพาชมเมืองอันแสนคลาสสิค สถาปั ตยกรรมอัน
งดงาม ผ่านชมวิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) เป็ นหนึง่ ในมหาวิหาร
ที่สวยที่สดุ ของรัสเซียออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส, โบสถ์แห่งหยดเลือด
(Church of Christ's Resurrection) สร้ างขึ ้นเพื่อรํ าลึกถึง พระบิดาพระเจ้ า
อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ผู้ปลดปล่อยชาวนาซึง่ ถูกลอบปลงพระชนม์บริ เวณนี ้ ในปี
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www.sokoshotels.fi

พฤหัสบดี
Buffet

Local

Local
www.sokoshotels.fi

ศุกร์
Buffet

2/2

12.00 น.
บ่าย

17.30 น.
19.25 น.
20.30 น.

28 ธ.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

ค.ศ.1881 ภายในตกแต่งวิจิตรบรรจงด้ วยฝี มือจิตกรกว่า 30 คน, อนุสาวรี ย์
พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช (Bronze Horseman) อนุสาวรี ย์แห่งแรกที่สร้ างเป็ น
อนุสาวรี ย์ของพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ผู้เป็นกษัตริ ย์พระองค์แรกที่ได้ ขนานนาม
ว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่นี่เป็ นจุดชมทัศนียภาพของ
เมือง เช่น วิวของแม่นํ ้าเนวาและสถานที่ตา่ งๆ ได้ อย่างกว้ างไกล
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าชมพระราชวังแคทเธอรี น (Catherine Palace) หรื อหมู่บ้านพุชกิ ้น
(Pushkin Village) และบ่อยครั้งที่ถกู เรี ยกว่า หมู่บ้านพระเจ้ าซาร์ เพราะที่นี่เป็ น
เมืองที่พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชทรงพระราชทานที่ดนิ ให้ แก่ พระนางแคทเธอรี น
ชื่อเมืองถูกเปลีย่ นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ ้น ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวี
เอกผู้นี ้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรี ยนที่เมืองแห่งนี ้ ตัวพระราชวังสร้ างขึ ้นในปี
ค.ศ.1756
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้มีชื่อเสียงและได้ รับการยอมรับว่า
พระราชวังแห่งนี ้มีความสวยงามไม่แพ้ พระราชวังใดๆในโลก
ชมห้ องอัมพัน
(Amber Room) เป็ นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ ที่
ช่างจากเยอรมันสร้ างให้ แก่ปราสาทของกษัตริ ย์ฟรี ดริ ชที่ 1 แห่งรัสเซีย
ประกอบด้ วย แผ่นไม้ โอ๊ กขนาดใหญ่ 6 ชิ ้น เนื ้อที่ 100 ตารางเมตร
ประดับอําพัน 6 ต้ น พร้ อมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีคา่ จากอิตาลี ห้ อง
อําพันถูกสร้ างขึ ้นใหม่ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั ราคาประเมินคร่าวๆ
มากกว่า 142 ล้ านดอลล่าห์
จากนั้น นําคณะออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติพลั โกโว (เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก)
เพื่อเดินทางสูเ่ มืองมูรมันสก์
เดิ น ทางสู่เ มื อ งมูร มัน สก์ โ ดยสายการบิ น ภkยในประเทศเที่ ย วบิ น ที่ FV*SU
6345
คณะเดินทางถึงเมืองมูรมันสก์ (Murmansk) อันเป็ นเมืองท่าที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขต
Arctic Circle ภายในคาบสมุทรโคล่าทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย จากนั้น
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรื อเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน

เรื อตัดนํา้ แข็งนิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์ กา - เที่ยวชมหมู่บ้าน
ชาวประมง – ECO HOME HOTEL - ชมแสงเหนือ

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะสัมผัสกับเรื อตัดนํ ้าแข็ง “เลนิน” The Lenin Icebreaker เรื อลํานี ้ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นเรื อตัดนํ ้าแข็งนิวเคลียร์ ลําแรกของโลก
สร้ างโดยสหภาพโซเวียต
ในกรุงเลนินกราด (Leningrad) ซึง่ เป็ นชื่อเดิมของกรุงเซนต์ปีเตอร์ เบิร์กใน
ปั จจุบนั ใช้ งานมาตังแต่
้ ปีค.ศ. 1959 และปลดประจําการไปเมื่อปี ค.ศ.1989
เรื อลํานี ้ถูกนํามาตั้งประจําการในอ่าวมูรมันสก์อีกครั้งในปี 2009 เพื่อเฉลิม
ฉลองครบรอบ 50 ปี แล้ วพาคณะเที่ยวชมเมืองมูรมันสก์ ชมอนุสาวรี ย์ทหารนิร
นาม (Alyosha of Murmansk) ซึง่ ถือว่าเป็ นแลนด์มาร์ คของเมือง ตั้งตระหง่าน
อยูบ่ นเนินสร้ างขึ ้นเพื่อสดุดีวีกรรมของทหารกล้ าที่ร่วมรบ
บนเนินนี ้ท่าน
สามารถเห็นวิวอันสวยงามของเมืองโดยรอบรวมถึงแหลมกรี นในคาบสมุทรโค
ล่าอีกด้ วย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง ที่อา่ วเทริ เบร์ กา ที่นี่ถือว่าเป็ นดินแดนสุด
ขอบทวีป ริ มฝั่ งมหาสมุทรอาร์ กติก ทะเลบาเรนซ์ ระหว่างทางท่านจะสามารถ
ทราบเรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ และวิถีชีวิตประจําวันของผู้คนที่นี่ตลอดสองข้ าง
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Local

Local
www.azimuthotels.com

เสาร์
Buffet

Local

3/3

18.00 น.

29 ธ.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.10 น.

30 ม.ค. 63
09.00 น.
10.00 น.
13.10 น.

ทาง พาท่านสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ทะเลบาเรนซ์ และความ
อลังการของนํ ้าตกที่ไหลลงสูม่ หาสมุทรอาร์ คติก
หมายเหตุ ถนนมุ่งหน้าสู่เทริ เบร์ กา บางครัง้ อาจถูกปิ ดอันเนือ่ งมาจากสภาพ
ภูมิอากาศซึ่ งจํ าเป็ นทีจ่ ะต้องเช็คอย่างละเอี ยดวันต่อวัน ในช่วงต้นฤดูหนาวและ
ต้นฤดูใบไม้ผลิ ทีเ่ ทริ เบร์ กามักจะมี หิมะตกหนัก ดังนัน้ หากท่านทีต่ อ้ งการจะ
เดิ นทางไปทีแ่ หลมมหาสมุทรอาร์ กติ ก จํ าเป็ นจะต้องใช้สโนว์โมบิ ล (ซึ่ งจะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ ม และต้องสํารองล่วงหน้า)
จากนั้น นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ECO HOME HOTEL บ้ านพักตากอากาศที่
จะมอบประสบการณ์สดุ แสนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่โอบ
ล้ อมด้ วยแมกไม้ และทะเลสาบ ให้ ทกุ ท่านได้ สมั ผัสธรรมชาติแบบใกล้ ชิดและชม
แสงเหนือได้ จากที่นี่ พร้ อมด้ วยสิง่ อํานวยความความสะดวกสบายต่างๆ ภายใน
ห้ องพักที่มีไว้ อํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ชมแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริ มฝั่ งมหาสมุทรอาร์ กติก เมืองมูรมันสก์
เมืองทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียเป็ นจุดที่ทกุ ท่านจะมีโอกาสได้ พบกับแสง
เหนืออย่างมาก
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ECO HOME HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์ มสุนัขฮัสกี ้ – ECO HOME HOTEL ชมแสงเหนือ

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูห่ มู่บ้านซามิ (Saami Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ ของขาวชนเผ่า
ซามิ พาชมอาคารต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ทั้งที่เป็ นที่อยูอ่ าศัย และอาคาร
กระโจมเอนกประสงค์ โดยจะมีที่นงั่ ล้ อมรอบ ให้ ชาวบ้ านได้ มาสาธิตเล่า
เรื่ องราววัฒนธรรมประเพณีตา่ ง ๆ ของหมู่บ้านนี ้ นอกจากนี ้ภายในหมู่บ้านยัง
มีกิจกรรมมากมายให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลิน อาทิ การป้อนหญ้ าแห้ งให้ กวางเรน
เดียร์ , นัง่ เลื่อนลากโดยสุนขั ไซบีเรี ยนฮัสกี ้แสนเชื่อง และขี่สโนว์โมบิลสําหรับคน
ที่ชอบความเร็ วและความตื่นเต้ น
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเยี่ยมชมฟาร์ มสุนขั ฮัสกี ้ ซึง่ เป็ นสถานที่เพาะพันธุ์สนุ ขั และฝึ กสุนขั ฮัสกี ้
สําหรับกิจกรรมสุนขั ลากเลื่อนหรื อ Husky Tours / ฮัสกี ้เป็นสุนขั ที่มีสายพันธุ์มา
ยาวนานกว่า 3,000 ปี เพื่อใช้ ในการลากเลื่อนบรรทุกสิง่ ของ หรื อเป็ นพาหนะใน
พื ้นที่ที่ปกคลุมไปด้ วยนํ ้าแข็งและหิมะ ฮัสกี ้จึงได้ กลายมาเป็ นสุนขั ลากเลื่อน
พันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนขั ลากเลื่อนทั้งหมด
นอกจากนี ้สุนขั ลากเลื่อนยังเป็ นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็ นผู้
บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขั ้ว
โลก หากในวันที่เราเยี่ยมชมฟาร์ มมีหิมะมากพอ ท่านยังสามารถทดลองนัง่ ลาก
เลื่อนสุนขั ได้ อีกด้ วย
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ชมแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริ มฝั่ งมหาสมุทรอาร์ กติก เมืองมูรมันสก์
เมืองทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียเป็ นจุดที่ทกุ ท่านจะมีโอกาสได้ พบกับแสง
เหนืออย่างมาก
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ECO HOME HOTEL หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

มูรมันสก์ – บินสู่กรุงมอสโคว์ - ช้ อปปิ ้ งถนนอราบัต

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูส่ นามบินเมืองมูรมันสก์ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์
เดินทางสูก่ รุงมอสโคว์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1321
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Local
www.eco-home.pro

อาทิตย์
Buffet

Local

Local

www.eco-home.pro

จันทร์

Buffet

(1310-1530)
4/4

15.30 น.
17.00 น.
19.00 น.

31 ธ.ค. 62
08.00 น.
09.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

1 ม.ค. 63
08.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว (มอสโคว์) จากนั้นรถโค้ ชรอรับ
คณะเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์
นําท่านสูถ่ นนอราบัต เพื่อเลือกซื ้อของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตาแม่ลกู ดก เป็ นต้ น
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON COLLECTION HOTEL, MOSCOW 5*
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

พระราชวังเคลมลิน – ชมสถานีรถไฟใต้ ดนิ – วิหารเซนต์ ซาเวียร์

Chinses
www.radissoncollection.co
m

อังคาร

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําเข้ าชมพระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่ง
อดีตอันยิ่งใหญ่ ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรมอัน
เก่าแก่ของรั สเซีย ตั้งอยู่บนเนื ้อที่กว่า 170 ไร่ รอบล้ อมด้ วยกํ าแพงสีแดงและ
หอคอย (และดาวแดงอันลือชื่อ) ภายในมีวิหารดอร์ มิชนั่ , พระราชวังกราโนวิตา
ยา ซึ่งเคยเป็ นที่ประกอบ พระราชพิธีของพระเจ้ าซาร์ เกือบทุกพระองค์, วิหาร
อนันซิเอชัน่ วิหารส่วนพระองค์ของราชวงศ์รัสเซีย, วิหารอาร์ คแองเจิ ้ล พร้ อม
โดมสีเงิน 5 โดม, ที่ทําการรัฐสภา, ปื นใหญ่ของพระเจ้ าซาร์ , ระฆังใหญ่หนัก
210 ตัน ชมสวนร่ มรื่ นภายในพระราชวัง จากนั้นนําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์อาร์
เมอร์ รี่ (The State Armory) ซึง่ ถือว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รํ่ารวยที่สดุ ของประเทศ
เป็ นสถานที่ที่ใช้ เก็บรวบรวมศาสตราวุธ, ขุมทรัพย์ เครื่ องประดับที่ได้ จากการริ บ
มาจากสงครามทั้งมงกุฎ,
เพชรนิลจินดาและสิ่งของมีค่ามหาศาลรวมถึ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ของพระเจ้ าซาร์ เครื่ องเงิน เครื่ องทอง ที่จะทําให้ ท่านลืม
ความรํ่ ารวยและความยิ่งใหญ่จากพิพิธภัณฑ์ตา่ งๆในโลกที่ทา่ นเคยชม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นํ าคณะชมสถานี รถไฟใต้ ดินที่เปิ ดให้ สาธารณชนใช้ บริ การ เมื่ อวันที่ 15
พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็ น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และ
ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ ดินที่สวยงามที่สดุ ในโลก งดงามด้ วยงาน
ทางด้ านสถาปั ตยกรรมที่ปราณี ตอ่อนช้ อยสวยงาม ตามฝาผนังเพดานของ
สถานี ประดับด้ วยภาพวาดสีนํ ้ามัน โคมไฟคริ สตัลหรูหราออกแบบตกแต่งที่
แตกต่างไปตามยุคสมัย เช่น กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึง่
ได้ รั บ เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ การประกวดในงานนิ ท รรศการนานาชาติ ที่ น คร
นิวยอร์ คเมื่อปี ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab และ Komsomolskaya ที่
ได้ รับรางวัลกรังค์ปรี ซ์
**หมายเหตุ การเข้าชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่ นเป็ น 3 ใน 10 สถานีทีส่ วยติ ด
อันดับโลก ทัง้ นีข้ ึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร หรื อการปิ ดถนนในวันและเวลา
ดังกล่าวเป็ นสําคัญ**
จากนั้นนําท่านชมวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออโดอกซ์
ใช้ ประ กอบพิธีกรรมใหญ่ ๆ ระดับชาติ สร้ างเพื่อรํ าลึกถึงพระเจ้ าซาร์ อเล็กซาน
เดอร์ ที่ 1 ผู้ซงึ่ สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ ภายในตกแต่งสวยงามจาก
สถาปนิกเลื่องชื่อมากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกันบริ จาค
เพื่อบูรณะขึ ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนา
กรุงมอสโคว์
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Chinses
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON COLLECTION HOTEL, MOSCOW 5*
www.radissoncollection.co
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
m

เที่ยวกรุ งมอสโคว์ - จัตุรัสแดง – โบสถ์ เซ็นต์ บาซิล – สนามบินโดโม
เดโดโว - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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พุธ

Buffet
5/5

09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
18.40 น.

2 ม.ค. 63

นําท่านเดินทางเข้ าสูบ่ ริ เวณจัตรุ ัสแดง (Red Square) ซึง่ ถือเป็ นหัวใจของ
กรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ที่นี่มีเหตุการณ์สําคัญต่างๆเกิดขึ ้นมากมาย
ที่นี่เคยใช้ เป็ นที่ชมุ นุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต อาคาห้ างสรรพสินค้ า
GUM ที่มีสถาปั ตยกรรมเก่าแก่, โบสถ์เซ็นต์บาซิล (St.Basil Cathedral)
สถาปั ตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สร้ างในสมัยพระเจ้ าอีวาน
จอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการ
ยึดครองแคว้ นคาซาน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําคณะออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติโดโมเดโดโว (มอสโคว์) เพื่อ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
นําคณะออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

Local

พฤหัสบดี

07.30 น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
กําหนดวันเดินทาง
ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :

ค่าทัวร์ รวม :

25 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room)
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ

129,000.116,000.103,000.15,500.-27,000.-21,500.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินไทย และตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศรัสเซีย รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของ
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2562
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ทา่ นจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งส่วน
ใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ
(Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว
และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว

 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ น
ละ 1 ใบเท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทาง
หนึ่งท่ าน ภายใน 2 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณา
ชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทาง
บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชําระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นํา
เที่ยว ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นํา
เที่ยว ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้ จ่ายจริ ง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นํามาหักจาก
เงินค่าบริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรี ยก
จากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นํามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้ นบั ตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชําระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้
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ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่
แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND
ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตว๋ั กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่
กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั้งหมดเป็ นสิทธิของสาย
การบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE
SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชม
นั้น ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่
นั ้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใด
ให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจาก
เจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ น
ละ 1 ใบเท่านั้น และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
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ค่าใช้ จา่ ยในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท /
ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนด
ที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทั้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ น
หมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั้งหมด
ประเทศไทยและรัสเซีย มีข้อตกลงร่วมกันในการยกเว้ นการตรวจลงตราวีซา่
ที่เป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วัน ผลของสัญญาทําให้ ทั้งคนไทยและรัสเซีย
สามารถเข้ าเดินทางไปเที่ยวในประเทศคูส่ ญ
ั ญาได้ โดยไม่ต้องขอวีซา่ ก่อนเดินทาง
โดยพาสปอร์ ตของผู้เดินทางต้ องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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