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Code: ID03-RUS-RAH-EUR28-97TG-MAR-125-PE0206 

Russia Aurora Hunting 9 Days 

Murmansk – Eco Home 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - กรงุมอสโคว ์(รสัเซยี) พุธ 

10.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 3 เคาน์เตอร ์D (9-12) สายการ

บนิไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการ

เชค็อนิ จากนัน้เชญิทา่นรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการ

เดนิทาง โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, รา้นอาหาร 

ตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมตา่งๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์ใน

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์อนัสดุวสิยั อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของ

สายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต ิรวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็น

ผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมาย

ปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร์ มีส ิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

โปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้ 

เพราะทางบรษัิทฯ ไดม้กีารตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ 

และหากมคี่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากในรายการทัวร ์หัวหนา้
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ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

14.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโควป์ระเทศรัสเซยีโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่

TG974  

 

20.20 น. ถงึสนามบนิ Domodedovo Airport มอสโคว ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ รถโคช้รอรับคณะออกเดนิทางสูก่รุงมอสโคว ์

(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยีและเป็นเมอืงใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุครบ 850 ปี ในปี ค.ศ.1997 ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แม่น ้ ามอสควา (Moscow River) ชมอาคารบา้นเรือนต่างๆ ที่เ ป็น

สญัลักษณ์เฉพาะของประเทศ จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 

5* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.radissoncollection.

com   

วนัที ่2 ซารก์อรส์ - เทีย่วกรงุมอสโคว ์- จตัรุสัแดง - เซ็นตบ์าซลิ - ชอ้ปป้ิง

ถนนอราบตั - ชมสถานรีถไฟใตด้นิ  

พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เดนิทางสู่เมอืงซาร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมอืงที่พบโดยการแสวงบุญ

ของนักบุญเซอรเ์กอเยฟ โปสาด (Sergiyev Posad) หรอืเซอรเ์จยีส 

(Sergius) แห่งราโดเนซ (Radonezh) ในปี ค.ศ.1354 ตัง้อยู่ห่างจาก

กรุงมอสโคว์ 70 กโิลเมตร เมอืงนี้เปรียบเสมอืนเมอืงโบราณเป็นที่ตัง้

ของศาสนสถานทีใ่หญ่ที่สุดและเก่าแก่ทีสุ่ดในครสิตศ์ตวรรษที่ 14-17 

เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการ

รอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน ชมสถานที่ส าคัญของ

เมอืง อาท ิโบสถโ์ฮลทีรนิติี ้(Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์ห่ง

แรกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง, 

โบสถอ์ัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรา้งในสมัยพระเจา้อวีาน 

เมือ่ปี ค.ศ.1559–1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสัมชญัทีจั่ตุรัสวหิารแห่ง

พระราชวังเคลมลนิ ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 

ชัน้, วังพระเจา้ซาร์, หอระฆัง ตอ้งการสรา้งใหเ้หมอืนหอระฆังที่จตุรัส

วหิารแหง่พระราชวังเคลมลนิ แตท่ีน่ีส่งูกวา่คอืสงูถงึ 98 เมตร, เสาหนิโอ

บลิลสิกแ์ละบอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.radissoncollection.com/
http://www.radissoncollection.com/
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บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้สูบ่รเิวณจัตุรัสแดง (Red Square) ซึง่ถอืเป็นหัวใจ

ของกรุงมอสโควแ์ละประเทศรัสเซยี ทีน่ี่มเีหตุการณ์ส าคัญต่างๆเกดิขึน้

มากมาย ที่นี่เคยใชเ้ป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต 

อาคารหา้งสรรพสนิคา้ GUM ทีม่สีถาปัตยกรรมเกา่แก,่ โบสถเ์ซน็ตบ์าซลิ 

(St.Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมทีแ่สนวจิติรพสิดารงดงามแปลกตา 

สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานจอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นการเฉลมิ

ฉลองชัยชนะของทหารรัสเซยีในการยดึครองแควน้คาซาน จากนัน้น า

ทา่นสูถ่นนอราบตั เพือ่เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ อาท ิตุ๊กตาแมล่กูดก เป็นตน้ 

จากนัน้ น าคณะชมสถานีรถไฟใตด้นิทีเ่ปิดใหส้าธารณชนใชบ้รกิาร เมือ่

วันที ่15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบง่เป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 

กโิลเมตร และไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสถานรีถไฟใตด้นิทีส่วยงามทีส่ดุใน

โลก งดงามดว้ยงานทางดา้นสถาปัตยกรรมทีป่ราณีตออ่นชอ้ยสวยงาม

ตามฝาผนังเพดานของสถาน ีประดับดว้ยภาพวาดสนี ้ามนั โคมไฟครสิตัล

หรูหราออกแบบตกแต่งทีแ่ตกต่างไปตามยคุสมัย เชน่ กระจก, โมเสก 

ฯลฯ ชมสถาน ีMayakovskaya ซึง่ไดรั้บเหรยีญทองชนะเลศิการประกวด

ในงานนทิรรศการนานาชาตทิีน่ครนิวยอรค์เมือ่ปี ค.ศ. 1938 สถาน ี

Kropotkinskayab และ Komsomolskaya ทีไ่ดรั้บรางวัลกรังคป์รซี ์

**หมายเหตุ การเขา้ชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่นเป็น 3 ใน 10 สถานีที่

สวยตดิอันดับโลก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร หรอืการปิดถนนในวัน

และเวลาดังกลา่วเป็นส าคัญ** 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 

5* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.radissoncollection.

com  

วนัที ่3 มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - สนามบนิเชเรเมเตยีโว - บนิสู่

เมอืงมรูมนัสก ์ 

ศกุร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าเขา้ชมพระราชวังเครมลนิ (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์

แห่งอดีตอันยิง่ใหญ่ ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ

สถาปัตยกรรมอนัเกา่แกข่องรัสเซยี ตัง้อยูบ่นเนือ้ทีก่วา่ 170 ไร่ รอบลอ้ม

ดว้ยก าแพงสแีดงและหอคอย (และดาวแดงอันลอืชือ่) ภายในมวีหิาร

ดอรม์ชิัน่, พระราชวังกราโนวติายา ซึง่เคยเป็นทีป่ระกอบ พระราชพธิขีอง

พระเจา้ซารเ์กอืบทุกพระองค,์ วหิารอนันซเิอชัน่ วหิารส่วนพระองคข์อง
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ราชวงศรั์สเซยี, วหิารอารค์แองเจิล้ พรอ้มโดมสเีงนิ 5 โดม, ทีท่ าการ

รัฐสภา, ปืนใหญ่ของพระเจา้ซาร,์ ระฆังใหญ่หนัก 210 ตัน ชมสวนร่มรืน่

ภายในพระราชวัง 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

 หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิชเรเมเตยีโว (มอส

โคว)์ 

 

15.40 น. เดนิทางสูเ่มอืงมรูมสัก ์โดยสายการบนิภายในประเทศ SU1324 (15.40-18.10) 

18.10 น. คณะเดนิทางถงึเมอืงมรูมันสก ์(Murmansk) อันเป็นเมอืงท่าทีต่ัง้อยูใ่น

เขต Arctic Circle ภายในคาบสมุทรโคล่าทางตอนเหนือของประเทศ

รัสเซยี จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Local 

 น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.azimuthotels.com 

วนัที ่4 เรอืตดัน า้แข็งนวิเคลยีร ์ - หมูบ่า้นเทรเิบรก์า - เทีย่วชมหมูบ่า้น

ชาวประมง – ECO HOME HOTEL - ชมแสงเหนอื 

เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะสมัผัสกบัเรอืตัดน ้าแข็ง “เลนนิ” The Lenin Icebreaker เรอืล านี้

ไดช้ือ่วา่เป็นเรอืตัดน ้าแข็งนวิเคลยีรล์ าแรกของโลก สรา้งโดยสหภาพโซ

เวยีต ในกรงุเลนนิกราด (Leningrad) ซึง่เป็นชือ่เดมิของกรงุเซนตปี์เตอร์

เบริก์ในปัจจบุนั ใชง้านมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1959 และปลดประจ าการไปเมือ่ปี 

ค.ศ.1989 เรือล านี้ถูกน ามาตัง้ประจ าการในอ่าวมูรมันสก์อีกครัง้ในปี 

2009 เพือ่เฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี แลว้พาคณะเทีย่วชมเมอืงมรูมันสก ์ 

ชมอนุสาวรยีท์หารนรินาม (Alyosha of Murmansk) ซึง่ถอืว่าเป็นแลนด์

มารค์ของเมอืง ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นเนนิสรา้งขึน้เพือ่สดุดวีกีรรมของทหาร

กลา้ทีร่่วมรบ บนเนนินี้ท่านสามารถเห็นววิอันสวยงามของเมอืงโดยรอบ

รวมถงึแหลมกรนีในคาบสมทุรโคลา่อกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  Local 

 น าคณะเทีย่วชมหมูบ่า้นชาวประมง ทีอ่า่วเทรเิบรก์า ทีน่ีถ่อืวา่เป็นดนิแดน

สดุขอบทวปี รมิฝ่ังมหาสมทุรอารก์ตกิ ทะเลบาเรนซ ์ระหว่างทางท่านจะ

สามารถทราบเรื่องราวประวัตศิาสตร์และวถิีชวีติประจ าวันของผูค้นที่นี่

ตลอดสองขา้งทาง พาท่านสัมผัสกับความสวยงามของววิทวิทัศน์ทะเล

บาเรนซ ์และความอลังการของน ้าตกทีไ่หลลงสูม่หาสมทุรอารค์ตกิ 
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หมายเหตุ ถนนมุ่งหนา้สูเ่ทรเิบรก์า บางครัง้อาจถูกปิดอันเนื่องมาจาก

สภาพภมูอิากาศซึง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเชค็อยา่งละเอยีดวันต่อวัน ในชว่งตน้

ฤดหูนาวและตน้ฤดูใบไมผ้ล ิทีเ่ทรเิบรก์ามักจะมหีมิะตกหนัก ดังนัน้หาก

ท่านทีต่อ้งการจะเดนิทางไปทีแ่หลมมหาสมุทรอารก์ตกิ จ าเป็นจะตอ้ง

ใชส้โนวโ์มบลิ (ซ ึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ และตอ้งส ารองลว่งหนา้) 
 

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ECO HOME HOTEL บา้นพักตาก

อากาศทีจ่ะมอบประสบการณ์สุดแสนพเิศษ ท่ามกลางบรรยากาศของ

ธรรมชาติที่โอบลอ้มดว้ยแมกไมแ้ละทะเลสาบ ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัส

ธรรมชาตแิบบใกลช้ดิและชมแสงเหนือไดจ้ากทีน่ี่ พรอ้มดว้ยสิง่อ านวย

ความความสะดวกสบายต่างๆ ภายในหอ้งพักทีม่ไีวอ้ านวยความสะดวก

แกท่า่น 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Local 

 ชมแสงเหนือ ณ ดนิแดนสดุขอบทวปีรมิฝ่ังมหาสมทุรอารก์ตกิ เมอืงมูร

มันสก์ เมืองทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียเป็นจุดที่ทุกท่านจะมี

โอกาสไดพ้บกบัแสงเหนอือยา่งมาก 

 

 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ECO HOME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 
www.eco-home.pro  

วนัที ่5 เทีย่วหมูบ่า้นซาม ิ- ฟารม์สุนขัฮสักี ้– ECO HOME HOTEL - ชม

แสงเหนอื 

อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสูห่มูบ่า้นซาม ิ(Saami Village) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ของขาว

ชนเผา่ซาม ิพาชมอาคารตา่ง ๆ ภายในหมูบ่า้น ทัง้ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัย และ

อาคารกระโจมเอนกประสงค์ โดยจะมทีี่น่ังลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้า

สาธติเล่าเรือ่งราววัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บา้นนี้ นอกจากนี้

ภายในหมูบ่า้นยงัมกีจิกรรมมากมายใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ อาท ิการป้อน

หญา้แหง้ใหก้วางเรนเดียร์, น่ังเลื่อนลากโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกีแ้สน

เชือ่ง และขีส่โนวโ์มบลิส าหรับคนทีช่อบความเร็วและความตืน่เตน้  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเยีย่มชมฟาร์มสุนัขฮัสกี ้ซ ึง่เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สุนัขและฝึก

สนัุขฮัสกี ้ส าหรับกจิกรรมสนัุขลากเลือ่นหรอื Husky Tours / ฮัสกีเ้ป็น

สนัุขทีม่สีายพันธุม์ายาวนานกวา่ 3,000 ปี เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบรรทกุ

สิง่ของ หรอืเป็นพาหนะในพืน้ทีท่ีป่กคลมุไปดว้ยน ้าแข็งและหมิะ ฮัสกีจ้งึ
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ไดก้ลายมาเป็นสนัุขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้ทีม่ปีระสทิธภิาพในการลากเลือ่น

สงูสุดในบรรดาสุนัขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนี้สุนัขลากเลือ่นยังเป็น

กฬีายอดนยิม โดยม ีมชัเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้งัคับเลือ่นในการแขง่ขัน

แต่ละครัง้จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขัว้โลก หากในวันที่

เราเยีย่มชมฟารม์มหีมิะมากพอ ทา่นยงัสามารถทดลองน่ังลากเลือ่นสนัุข

ไดอ้กีดว้ย 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Local 

 ชมแสงเหนือ ณ ดนิแดนสุดขอบทวปีรมิฝ่ังมหาสมุทรอารก์ตกิ เมอืงมูร

มันสก์ เมืองทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียเป็นจุดที่ทุกท่านจะมี

โอกาสไดพ้บกบัแสงเหนอือยา่งมาก 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ECO HOME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.eco-home.pro 

วนัที ่6 มรูมนัสก ์- บนิสูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ - วงัแคทเธอรนี  

(พุชกิน้วลิเลจ)  

อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงมูรมันสก์ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสู่นคร

เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ 
 

11.30 น. เดินทางสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศ 

SU6344 
(11.30-13.20) 

13:20 น. ถงึสนามบนิกรงุเซนตปี์เตอรส์เบริก์ พระเจา้ปีเตอรม์หาราช (PETER THE 

GREAT) แห่งรัสเซยี ทรงโปรดใหส้รา้งเมืองนี้ข ึน้ และในยุคของพระ

ราชนิีแคเธอรีนมหาราชนิี (Catherine the Great) ไดท้รงชักน า

นักปราชญ์ราชบัณฑติ ตลอดจนศลิปินแขนงต่าง ๆ จากยุโรป เขา้มา

พ านักอาศัยในนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เพือ่ใหเ้ขาเหลา่นีส้รา้งความเจรญิ

ใหรั้สเซีย ท าใหน้ครแห่งนี้มีกลิ่นอายยุโรป ทั ้งทางดา้นศิลปกรรม

สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมความเป็นอยู่รถโคช้รอรับคณะเดนิทางสู่

ภตัตาคาร 

 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรนี (Catherine Palace) หรอืหมูบ่า้นพุ

ชกิน้ (Pushkin Village) และบอ่ยครัง้ทีถู่กเรยีกว่า หมูบ่า้นพระเจา้ซาร ์

เพราะทีน่ี่เป็นเมอืงทีพ่ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงพระราชทานทีด่นิใหแ้ก่ 

พระนางแคทเธอรนี ชือ่เมอืงถูกเปลีย่นเพือ่เป็นอนุสรณ์แกก่วเีอกพุชกิน้  
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ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวเีอกผูน้ี้เคยผ่านการศกึษาในโรงเรยีนทีเ่มอืง

แหง่นี ้ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1756 โดยสถาปนกิชาวอติาเลีย่น

ผูม้ชี ือ่เสยีงและไดรั้บการยอมรับว่า พระราชวังแห่งนี้มคีวามสวยงามไม่

แพพ้ระราชวังใดๆในโลก ชมหอ้งอัมพัน (Amber Room) เป็นสดุยอด

งานศลิป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามไิดท้ีช่่างจากเยอรมันสรา้ง

ใหแ้ก่ปราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที่ 1 แห่งรัสเซยีประกอบดว้ย แผ่นไม ้

โอก๊ขนาดใหญ ่6 ช ิน้ เนือ้ที ่100 ตารางเมตร ประดับอ าพัน 6 ตน้ พรอ้ม

กระจกผนังและโมเสกอัญมณีมคี่าจากอติาลี หอ้งอ าพันถูกสรา้งขึน้ใหม่

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 

ลา้นดอลลา่ห ์

 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงของชาวรสัเซยี ทีว่งั 

Nikolaevsky Palace เชญิลิม้ชมิรสไขป่ลาคาเวยีร,์ เหลา้วอ้ดกา้ หรอื 

แชมเปญ พรอ้มฟังเสยีงเพลงและดนตรขีบักลอ่มในแบบรัสเซยีพืน้เมอืง 

Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

www.sokoshotels.fi  

วนัที ่7 พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (พระราชวงัฤดูหนาว) - พระราชวงัปีเตอร์

ฮอฟ (พระราชวงัฤดรูอ้น) 

จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage 

Art Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิง่ใหญ่อดตีทีป่ระทับ

ของซารแ์หง่รัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง มบีนัได

กว่า 200 บันได และความยาวของระเบยีงยาวกว่า 30 กโิลเมตร เป็นที่

เก็บสมบัตลิ ้าค่าของราชวงศ ์รวมทัง้สมบัตจิากทั่วโลกกว่า 2.7 ลา้นชิน้ 

รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกชัน้เยีย่มของโลกมากมาย อาท ิไมเคลิ

แองเจโล, ดาวนิชี ่ราฟาเอล, เอล เกรโก,้ แวนโก๊ะ, ปิกัสโซแ่ละศลิปิน

อืน่ๆ  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางสูพ่ระราชวังปีเตอรฮ์อฟ Peterhof หรอื Petrodvorets 

ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ เป็นพระราชวังทีส่วยงาม โดดเด่น ไม่เหมอืน

ใคร สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช สถานทีแ่ห่งนี้สรา้งขึน้

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผ่อนและล่าสัตวใ์นฤดูรอ้นของกษัตรยิรั์สเซยี ซึง่

ประกอบไปดว้ยตัวพระราชวัง สวนตอนล่างและสวนตอนบน แมว้่าตัว
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พระราชวังแห่งนี้จะไม่ใหญ่มาก แต่ก็เต็มไปดว้ยบรรยากาศแห่งการ

พักผ่อนในชว่งฤดูรอ้น งดงามและร่มรืน่ น าท่านชมบรรยากาศสวนสวย

บรเิวณพระราชวังและเก็บภาพความประทับใจ  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

www.sokoshotels.fi  

วนัที ่8 เทีย่วชมเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ - สนามบนิพลัโกโว - มอสโคว ์- 

ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

พุธ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ เมอืงที่กวี

เอกชาวรัสเซยี อเล็กซานเดอร ์พุชกิน้ ไดข้นานนามเมอืงนี้ว่า "หนา้ต่าง

แหง่ยโุรป" เพราะว่าเป็นเมอืงท่าทีส่ามารถตดิต่อกับประเทศต่าง ๆ หรอื

อกีนามหนึง่คอื เวนสิทางตอนเหนือ รถโคช้พาชมเมอืงอันแสนคลาสสคิ 

สถาปัตยกรรมอันงดงาม ผ่านชมวิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's 

Cathedral) เป็นหนึง่ในมหาวหิารทีส่วยทีสุ่ดของรัสเซยีออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝร่ังเศส, โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of Christ's 

Resurrection) สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ พระบดิาพระเจา้ อเล็กซานเดอรท์ี ่

2 ผูป้ลดปล่อยชาวนาซึง่ถูกลอบปลงพระชนมบ์รเิวณนี้ ในปี ค.ศ.1881 

ภายในตกแตง่วจิติรบรรจงดว้ยฝีมอืจติกรกว่า 30 คน, อนุสาวรยี ์พระเจา้

ปีเตอรม์หาราช (Bronze Horseman) อนุสาวรยีแ์ห่งแรกทีส่รา้งเป็น

อนุสาวรีย์ของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผูเ้ป็นกษัตรยิ์พระองค์แรกที่ได ้

ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสทีน่ี่เป็นจุดชม

ทัศนียภาพของเมอืง เชน่ ววิของแม่น ้าเนวาและสถานทีต่่างๆ ไดอ้ย่าง

กวา้งไกล  

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. จากนัน้ น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตพัิลโกโว (เซนตปี์เตอร์

สเบริก์) เพือ่ตอ่เครือ่งกลับกรงุเทพฯ 
 

17.30 น. เดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ S71014 (1730-1910) 

22.00 น. น าคณะออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG975  

 

วนัที ่9 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ พฤหสับด ี

10.50 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
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(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกัน โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วัน ก่อนการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

18 – 26 มี.ค. 2563 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น :  

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื 2 ทา่นมเีตยีง ทา่นละ  

 เด็กอาย ุ4-6 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีง ทา่นละ 

 พักหอ้งเดีย่วเพิม่ทา่นละ (Single Bed Room) 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ หักใบละ 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (เด็ก)    หักใบละ  

125,000.- 

116,000.- 

100,000.- 

18,000.- 

-25,000.- 

-20,000.- 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ สายการบนิไทย และตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศรัสเซยี รวมคา่ภาษีและสว่น

เพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่14 มถินุายน 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4-5 ดาว หรอื เทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

โรงแรมหลายแห่งส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรับอากาศ และอาจมกีารเปลี่ยนยา้ยเมอืงพัก หากวัน

ดังกลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2€ / ทา่น / วัน 

 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1 ทา่น 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 

บาท รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทยไม่เกนิ 150,000 บาท ทัง้นี้

ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแล

ของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
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 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกนิ 23 กโิลกรัม/ใบ 

โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรียกค่า

ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบั

จากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื

ล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบอุยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท า

การนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรม

ทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั 

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 
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    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามา

หักจากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได ้ทั ้งนี้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลักฐานให ้

นักทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

   2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่  

   2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

   2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑ์ที่น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเที่ยวและ

มคัคเุทศกพ์.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดย

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้

ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการ

บนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที่ฯ เพือ่ยนืยันใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100%, ส่วนสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, 

สงิคโปรแ์อร์ไลน์  ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่14 มถิุนายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 

ณ วันทีอ่อกตั๋ว 
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โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)  

  หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง

อาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่

คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุว ้

ในเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีาร

ล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าว

ได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณา

สอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกนิ 23 กโิลกรัม/ใบ  

โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้  และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่า

ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 
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(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไมรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระ

ของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุ

ไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ประเทศไทยและรัสเซยี มขีอ้ตกลงรว่มกนัในการยกเวน้การตรวจลงตราวซีา่  

ทีเ่ป็นไปเพือ่จดุประสงคข์องการทอ่งเทีย่วทีไ่มเ่กนิ 30 วัน ผลของสญัญาท าใหท้ัง้คนไทยและรัสเซยี 

สามารถเขา้เดนิทางไปเทีย่วในประเทศคูส่ญัญาไดโ้ดยไมต่อ้งขอวซีา่กอ่นเดนิทาง 

โดยพาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง  

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน ปรมิาณงานในชว่งและ ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ดติลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเคร% 



Page 15 of 15 

 

 

 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด เครือ่งถอืขึน้และซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


