
 

 

Russia Aurora Hunting 9 Days 

Murmansk - Eco Home  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 มี.ค. 62 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) จันทร์ 
08.00 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญ
ทา่นรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดย
ซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้า
ชมตา่งๆ เพือ่เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนั
สุดวสิยั อาทิ การยกเลิกเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ 
รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่ทา่นได้
ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ไว้ล่วงหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้า
ทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

10.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ประเทศรสัเซียโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG974   
17.10 น. ถงึสนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow)   
เมืองหลวงของประเทศรัสเซียและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองเกา่แกท่ี่
มีอายคุรบ 850 ปี ในปี ค.ศ.1997 ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้มอสควา (Moscow River) 
ชมอาคารบ้านเรือนตา่งๆ ที่เป็นสญัลกัษณ์เฉพาะของประเทศ   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL 5*  

หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 
www.radissonblu.com 

19 มี.ค. 62 กรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - เซน็ต์บาซลิ - พระราชวังเครมลิน - 
Zaryadye Park - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน - เซน็ต์ซาเวียร์ - ถนนอราบัต  

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมกรุงมอสโคว์ น าทา่นสู่บริเวณจตัรุสัแดง (Red Square) ซึง่ถือเป็นหวัใจ

ของกรุงมอสโคว์และประเทศรสัเซีย ที่น่ีมีเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆเกิดขึน้มากมาย 
ที่นี่เคยใช้เป็นที่ชมุนมุทางทหารในยคุของสหภาพโซเวียต                         
อาคารห้างสรรพสินค้า GUM ที่มีสถาปัตยกรรมเกา่แก,่ โบสถ์เซ็นต์บาซลิ 
(St.Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพสิดารงดงามแปลกตา    
สร้างในสมยัพระเจ้าอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชยั
ชนะของทหารรสัเซยีในการยดึครองแคว้นคาซาน น าเข้าชมพระราชวงัเครมลิน 
(GREAT KREMLIN PALACE) สญัลกัษณ์แหง่อดีตอนัย่ิงใหญ่ ศนูย์กลางแหง่
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกข่องรสัเซีย  ตัง้อยูบ่น 
เนือ้ที่กวา่ 170 ไร่ รอบล้อมด้วยก าแพงสีแดงและหอคอย (และดาวแดงอนัลือ
ชื่อ) ภายในมีวิหารดอร์มิชัน่, พระราชวงักราโนวิตายา ซึง่เคยเป็นที่ประกอบ 
พระราชพิธีของพระเจ้าซาร์เกือบทกุพระองค์, วิหารอนนัซเิอชัน่ วิหารส่วน
พระองค์ของราชวงศ์รสัเซีย, วิหารอาร์คแองเจิล้ พร้อมโดมสีเงิน 5 โดม,            
ที่ท าการรฐัสภา,  ปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์, ระฆงัใหญ่หนกั 210 ตนั               
ชมสวนร่มร่ืนภายในพระราชวงั 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.radissonblu.com/


 

 

บา่ย น าท่านชมสวนสาธาราณะ Zaryadye Park นบัเป็นสวนที่มีดีไซน์สวยแบบ
ธรรมชาติ ที่อิงจาก 4 ภูมิประเทศหลักๆ  ของรัสเซียได้แก่ โซนป่าผสม           
โซนสเต็ปป์ โซนทนุดรา และโซนทุง่หญ้า นอกจากนีส้วนสาธาราณะ Zaryadye 
ยงันับเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึ่งที่จะได้ฉลองมหานครมอสโคว์
ครบรอบ 870 ปีอีกด้วย จากนัน้น าคณะชมสถานีรถไฟใต้ดินที่ เปิดให้
สาธารณชนใช้บริการ เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย 
รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่
สวยงามที่สุดในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ปราณีตอ่อนช้อย
สวยงาม  ตามฝาผนงัเพดานของสถานี ประดบัด้วยภาพวาดสีน า้มนั  โคมไฟ
คริสตลัหรูหราออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมยั เช่น กระจก, โมเสก 
ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึง่ได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงาน
นิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอร์คเม่ือปี ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab 
และ Komsomolskaya  ท่ีได้รับรางวลักรังค์ปรีซ์   
**หมายเหต ุ   การเข้าชมสถานีรถไฟอาจเปลี่ยนเป็น 3 ใน 10 สถานีท่ีสวยติด
อนัดบัโลก ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร หรือการปิดถนนในวนัและเวลา
ดงักล่าวเป็นส าคญั** 
น าทา่นถา่ยรูปกบัวหิารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารส าคญัของนิกายรสัเซียนออโทดอกซ์ 
ใช้ประกอบพธีิกรรมใหญ่ ๆ ระดบัชาติ สร้างเพือ่ร าลึกถงึพระเจ้าซาร์อเล็กซาน
เดอร์ที่ 1 ผู้ซึง่สามารถขบัไล่กองทพันโปเลียนไปได้ ภายในตกแตง่สวยงามจาก
สถาปนิกเล่ืองชือ่มากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรสัเซียชว่ยกนับริจาค 
เพื่อบรูณะขึน้มาใหม ่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีแหง่การสถาปนา
กรุงมอสโคว์ จากนัน้เดินทางสู่ถนนอราบตั เพื่อเลือกซือ้ของทีร่ะลึก อาทิ ตุ๊กตา
แมลู่กดก เป็นต้น 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW 5*  

หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 
www.radissonblu.com 

20 มี.ค. 62 สนามบินเชเรเมเตียโว - บินสู่เมืองมูรมันสก์ - เรือตัดน า้แขง็
นิวเคลียร์ – ชมแสงเหนือ – ECOHOME - ชมแสงเหนือ 

พุธ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า Breakfast Box Breakfast Box 
07.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว (มอสโคว์)  
09.30 น. เดินทางสูเ่มืองมรูมสัก์ โดยสายการบินภายในประเทศ SU1320 (0930-1205) 
12.05 น. คณะเดินทางถึงเมืองมูรมันสก์ (Murmansk) อันเป็นเมืองท่าที่ตัง้อยู่ในเขต 

Arctic Circle ภายในคาบสมทุรโคล่าทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย จากนัน้
น าคณะเดินทางสู่ภตัตาคาร 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะสมัผสักบัเรือตดัน า้แข็ง “เลนนิ” The Lenin Icebreaker เรือล านีไ้ด้ชือ่

วา่เป็นเรือตดัน า้แข็งนวิเคลียร์ล าแรกของโลก สร้างโดยสหภาพโซเวียต          
ในกรุงเลนินกราด (Leningrad) ซึง่เป็นชื่อเดิมของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กใน
ปัจจบุนั ใช้งานมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1959 และปลดประจ าการไปเมื่อปี ค.ศ.1989 
เรือล านีถ้กูน ามาตัง้ประจ าการในอา่วมรูมนัสก์อีกครัง้ในปี 2009 เพื่อเฉลิม
ฉลองครบรอบ 50 ปี แล้วพาคณะเที่ยวชมเมืองมรูมนัสก์    ชมอนสุาวรีย์ทหาร
นิรนาม (Alyosha of Murmansk) ซึง่ถือวา่เป็นแลนด์มาร์คของเมือง              
ตัง้ตระหง่านอยูบ่นเนินสร้างขึน้เพื่อสดดีุวีกรรมของทหารกล้าที่ร่วมรบ บนเนินนี ้

 



 

 

ทา่นสามารถเห็นววิอนัสวยงามของเมืองโดยรอบรวมถงึแหลมกรีนในคาบสมทุร
โคล่าอีกด้วย 

 จากนัน้ น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พกั ECO HOME HOTEL บ้านพกัตากอากาศที่
จะมอบประสบการณ์สุดแสนพิเศษ ทา่มกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่โอบ
ล้อมด้วยแมกไม้และทะเลสาบ ให้ทกุทา่นได้สมัผสัธรรมชาติแบบใกล้ชิดและชม
แสงเหนอืได้จากที่นี่ พร้อมด้วยส่ิงอ านวยความความสะดวกสบายตา่งๆ ภายใน
ห้องพกัที่มีไว้อ านวยความสะดวกแกท่า่น  

www.eco-home.pro 
 ปฏิบติัการล่าแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริมฝ่ังมหาสมทุรอาร์กติก     

เมืองมรูมนัสก์ เมืองทางตอนเหนือของประเทศรสัเซียเป็นจดุที่ทกุทา่นจะมี
โอกาสได้พบกบัแสงเหนืออยา่งมาก 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ECO HOME HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.eco-home.pro 
21 มี.ค. 62 เท่ียวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้ - ECO HOME HOTEL -       

ชมแสงเหนือ 
พฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่หมูบ้่านซามิ (Saami Village) หมูบ้่านเล็ก ๆ ของขาวชนเผา่

ซามิ พาชมอาคารตา่ง ๆ ภายในหมูบ้่าน ทัง้ที่เป็นที่อยูอ่าศยั และอาคาร
กระโจมเอนกประสงค์ โดยจะมีที่นัง่ล้อมรอบ ให้ชาวบ้านได้มาสาธิตเล่า
เร่ืองราววฒันธรรมประเพณีตา่ง ๆ ของหมูบ้่านนี ้  นอกจากนีภ้ายในหมูบ้่านยงั
มีกิจกรรมมากมายให้ทา่นได้เพลิดเพลิน อาทิการป้อนหญ้าแห้งให้กวางเรน
เดียร์, นัง่เล่ือนลากโดยสุนขัไซบีเรียนฮสักีแ้สนเชือ่ง และข่ีสโนว์โมบิลส าหรับคน
ที่ชอบความเร็วและความต่ืนเต้น  
(ซ่ึงในบางกิจกรรมอาจจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม กรุณาสอบถาม) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเย่ียมชมฟาร์มสนุขัฮสักี ้ ซึง่เป็นสถานทีเ่พาะพนัธ์ุสุนขัและฝึกสุนขัฮสักี ้

ส าหรบักิจกรรมสุนขัลากเล่ือนหรือ Husky Tours /   ฮสักีเ้ป็นสุนขัที่มีสายพนัธ์ุ
มายาวนานกวา่ 3,000 ปี เพื่อใช้ในการลากเล่ือนบรรทกุส่ิงของ หรือเป็นพาหนะ
ในพืน้ที่ทีป่กคลุมไปด้วยน า้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้งึได้กลายมาเป็นสุนขัลากเล่ือน
พนัธ์ุแท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสงูสุดในบรรดาสุนขัลากเล่ือนทัง้หมด 
นอกจากนีสุ้นขัลากเล่ือนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชัเชอร์ (Musher) เป็นผู้
บงัคบัเล่ือนในการแข่งขนัแตล่ะครัง้จนแพร่หลายไปยงัหลายประเทศในแถบขัว้
โลก หากในวนัที่เราเย่ียมชมฟาร์มมีหิมะมากพอ ทา่นยงัสามารถทดลองนัง่ลาก
เล่ือนสนุขัได้อีกด้วย 

 

 จากนัน้ น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พกั ECO HOME HOTEL บ้านพกัตากอากาศที่
จะมอบประสบการณ์สุดแสนพิเศษ ทา่มกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่โอบ
ล้อมด้วยแมกไม้และทะเลสาบ ให้ทกุทา่นได้สมัผสัธรรมชาติแบบใกล้ชิดและชม
แสงเหนอืได้จากที่นี่ พร้อมด้วยส่ิงอ านวยความความสะดวกสบายตา่งๆ ภายใน
ห้องพกัที่มีไว้อ านวยความสะดวกแกท่า่น  

www.eco-home.pro 
 ปฏิบติัการล่าแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริมฝ่ังมหาสมทุรอาร์กติก     

เมืองมรูมนัสก์ เมืองทางตอนเหนือของประเทศรสัเซียเป็นจดุที่ทกุทา่นจะมี
โอกาสได้พบกบัแสงเหนืออยา่งมาก 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 



 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ECO HOME HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.eco-home.pro 
22 มี.ค. 62 มูรมันสก์ - ตกปลาน า้แขง็  ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นสนกุสานไปกบัประสบการณ์การขบัสโนโมวบ์ิล พาหนะที่คล่องตวัทีสุ่ด

ในการเดินทางบนหิมะหรือทุง่น า้แข็ง โดยทา่นจะได้รับค าแนะน าในการขบัข่ีที่
ถกูต้อง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญและช านาญเส้นทาง 
เราจะน าทา่นนัง่สโนว์โมบลิลดัเลาะไปตามเส้นทางธรรมชาติ จนถงึจดุตกปลา
น า้แข็งที่ทะเลสาบซึง่เต็มไปด้วยปลาเทราส์ อสิระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบั
กิจกรรมตกปลาน า้แข็งและเก็บความประทบัใจ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย เดินทางกลบัเข้าสูเ่มืองมรูมนัสก์  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรือเทยีบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
 

23 มี.ค. 62 มูรมันสก์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ปีเตอร์ฮอฟ    
(พระราชวังฤดูร้อน) 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูส่นามบนิเมืองมรูมนัสก์ เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่นครเซ็นต์ปี

เตอร์สเบิร์ก 
 

11.30 น. เดินทางสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบร์ิก โดยสายการบินภายในประเทศ SU6344 (1130-1320) 
13:20 น. ถงึสนามบินกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (PETER THE 

GREAT) แหง่รสัเซีย ทรงโปรดให้สร้างเมืองนีข้ึน้ และในยคุของพระราชินแีคเธอ
รีนมหาราชนิี (Catherine the Great) ได้ทรงชกัน านกัปราชญ์ราชบณัฑิต 
ตลอดจนศิลปินแขนงตา่ง ๆ จากยโุรป เข้ามาพ านกัอาศยัในนครเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก เพือ่ให้เขาเหล่านีส้ร้างความเจริญให้รสัเซีย ท าให้นครแหง่นีมี้กล่ินอาย
ยโุรป ทัง้ทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมความเป็นอยู ่         
รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ภตัตาคาร 

 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าทา่นถา่ยรูปพระราชวงัฤดรู้อนเปโตรควาเรสต์ หรือปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof 

Palace) ที่ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังฟินแลนด์ สร้างในสมยัของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชมี
ชื่อเสียงในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน า้พทุีย่ิ่งใหญ่ สถานที่ที่
แสดงถงึการผสมผสานอยา่งลงตวั ระหวา่งส่ิงที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนษุย์และ
ความงามของธรรมชาติ   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 

หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน  
www.radissonblu.com  

24 มี.ค. 62 พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - วังแคทเธอรีน  
(พุชกิน้วลิเลจ)  

อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.radissonblu.com/


 

 

09.00 น. น าเข้าชมพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวงัฤดหูนาว (The Hermitage Art 
Museum & Winter Palace) พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่อดีตที่ประทบัของซาร์แหง่
รัสเซีย ประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากกวา่ 1,050 ห้อง มีบนัไดกวา่ 200 บนัได 
และความยาวของระเบียงยาวกวา่ 30 กิโลเมตร เป็นที่เก็บสมบติัล า้คา่ของ
ราชวงศ์ รวมทัง้สมบติัจากทัว่โลกกวา่ 2.7 ล้านชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกร
เอกชัน้เย่ียมของโลกมากมาย อาทิ  ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล,           
เอล  เกรโก้, แวนโก๊ะ, ปิกสัโซแ่ละศิลปินอื่นๆ   

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าทา่นเข้าชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือหมูบ้่านพชุกิน้ 

(Pushkin Village) และบอ่ยครัง้ที่ถกูเรียกวา่ หมูบ้่านพระเจ้าซาร์ เพราะที่นีเ่ป็น
เมืองที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงพระราชทานที่ดินให้แก ่ พระนางแคทเธอรีน 
ชื่อเมืองถกูเปล่ียนเพือ่เป็นอนสุรณ์แกก่วีเอกพชุกิน้ ในปี ค.ศ.1937          เพราะ
กวีเอกผู้นีเ้คยผ่านการศกึษาในโรงเรียนที่เมืองแหง่นี ้ ตวัพระราชวงัสร้างขึน้ในปี 
ค.ศ.1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียนผู้ มีชือ่เสียงและได้รับการยอมรับวา่ 
พระราชวงัแหง่นีมี้ความสวยงามไมแ่พ้พระราชวงัใดๆในโลก ชมห้องอมัพนั 
(Amber Room) เป็นสุดยอดงานศลิป์ยคุศตวรรษที่ 18 อนัประมาณคา่มิได้ที่
ชา่งจากเยอรมนัสร้างให้แกป่ราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แหง่รสัเซีย
ประกอบด้วย แผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่ 6 ชิน้ เนือ้ที่ 100 ตารางเมตร           
ประดบัอ าพนั 6 ต้น พร้อมกระจกผนงัและโมเสกอญัมณีมีคา่จากอิตาลี ห้อง
อ าพนัถกูสร้างขึน้ใหมใ่นชว่ง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจบุนัราคาประเมินคร่าวๆ 
มากกวา่ 142 ล้านดอลล่าห ์

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ที่วัง 
Nikolaevsky Palace เชิญลิม้ชิมรสไข่ปลาคาเวียร์, เหล้าว้อดก้า หรือ แชมเปญ 
พร้อมฟังเสียงเพลงและดนตรีขบักล่อมในแบบรัสเซียพืน้เมือง 

Local 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 
หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน  

www.radissonblu.com  

25 มี.ค. 62 เท่ียวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สนามบินพัลโกโว - สนามบินโด
โมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่กวีเอกชาว

รัสเซีย อเล็กซานเดอร์ พุชกิน้ ได้ขนานนามเมืองนีว้่า "หน้าต่างแห่งยุโรป" 
เพราะว่าเป็นเมืองท่าที่สามารถติดต่อกบัประเทศต่าง ๆ หรืออีกนามหนึ่งคือ     
เวนิชทางตอนเหนือ รถโค้ชพาชมเมืองอันแสนคลาสสิค สถาปัตยกรรมอัน
งดงาม ผ่านชมวิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) เป็นหนึง่ในมหาวิหาร
ที่สวยที่สุดของรัสเซียออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส, โบสถ์แห่งหยดเลือด 
(Church of Christ's Resurrection)  สร้างขึน้เพื่อร าลึกถึง พระบิดาพระเจ้า 
อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ ปลดปล่อยชาวนาซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี ้ในปี 
ค.ศ.1881 ภายในตกแต่งวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตกรกว่า 30 คน, อนุสาวรีย์  
พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Bronze Horseman) อนุสาวรีย์แห่งแรกที่สร้างเป็น
อนสุาวรีย์ของ   พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้ เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ขนาน
นามวา่ มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่นี่เป็นจุดชมทศันียภาพ

 

http://www.radissonblu.com/


 

 

ของเมือง เชน่ วิวของแมน่ า้เนวาและสถานที่ตา่งๆ ได้อยา่งกว้างไกล  
12.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติพลัโกโว (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) เพือ่ตอ่

เคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 
 

14.40 น. เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ S7040 (1440-1620) 
18.40 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบินที่  TG975   
26 มี.ค. 62 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อังคาร 
07.30 น. น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเนือ่งจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

 
ก าหนดวันเดินทาง 

18 – 26 มี.ค.  2562 
 

คา่ทวัร์ตอ่ทา่น :   
  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง ทา่นละ 
 พกัห้องเด่ียวเพิ่มทา่นละ (Single Bed Room) 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (เด็ก)     หกัใบละ  

112,000.- 
101,000.- 

90,000.- 
10,000.- 

-28,000.- 
-22,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินไทย และตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศรสัเซีย รวมคา่ภาษีและส่วนเพิ่มของ

น า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 14 กนัยายน 2561 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานที่ตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั 4-5 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน

กรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่สว่น
ใหญ่จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ 
(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ทา่น 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเอง
ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่น
ละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินทีท่า่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 
 



 

 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่

ทา่นรู้จกัและเชือ่ถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือ่เป็นการยืนยนัการ
เดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ
ล่วงหน้า 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นทีเ่หลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิก
การเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผู้ที่ด่ืมสุราบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แกผู่้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ที่กอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 29-15 วนักอ่นการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 14-1 วนักอ่นการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืน

ขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนชื่อตัว๋เทา่นัน้ และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุติัวี
ซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิก
พร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จ
วา่จะได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้
ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบล่วงหน้ากอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบ
จากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัดงันี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่



 

 

จลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี
ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR ที่ระบคุวามรบัผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึ
ผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไว้ให้ได้มากทีสุ่ด และทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่
เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี
เข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จา่ย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทีส่ายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไม่
แนใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ่ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND 
ได้หรือไมก่อ่นที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบนิ ฟินแอร์, ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสาย
การบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที่ 14 กนัยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และ
ไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่ง
กนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานที่เข้าชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชม
ไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่
นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดใน
ระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใด
ให้แกท่า่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจาก
เจ้าหน้าที่ในชว่งวนัเดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 



 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ทา่น
ละ 1 ใบเทา่นัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินทีท่า่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไมเ่กิน 10,000 บาท / 
ทา่น 

การสูบบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนด

ที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ประเทศไทยและรสัเซีย มีข้อตกลงร่วมกนัในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซา่  
ที่เป็นไปเพือ่จดุประสงค์ของการทอ่งเที่ยวที่ไมเ่กิน 30 วนั ผลของสญัญาท าให้ทัง้คนไทยและรสัเซีย 

สามารถเข้าเดินทางไปเที่ยวในประเทศคูส่ญัญาได้โดยไมต้่องขอวีซา่กอ่นเดินทาง 
โดยพาสปอร์ตของผู้ เดินทางต้องมีอายเุหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


