
 

                  

Russia Aurora Hunting 9 Days 

Murmansk – Eco Home 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
วันที ่1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว ์(รัสเซยี) พุธ 
10.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบินไทย 

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญ
ทา่นรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนักอ่นการเดินทาง โดย
ซือ้ตั๋วเครือ่งบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้
ชมตา่งๆ เพือ่เป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นั
สุดวสิยั อาทิ การยกเลิกเที่ยวบนิ, การล่าชา้ของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เครือ่งไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ 
รวมถงึการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิ
ในการปรบัเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที่ทา่นได้
ช  าระมาแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดมี้การตกลงช าระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไวล้่วงหนา้
แลว้ และหากมีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้
ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัทฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโควป์ระเทศรสัเซียโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG974   
20.20 น. ถงึสนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว ์หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว ์(Moscow)   
เมืองหลวงของประเทศรสัเซียและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองเกา่แกท่ี่
มีอายคุรบ 850 ปี ในปี ค.ศ.1997 ตัง้อยูร่ิมฝ่ังแมน่  า้มอสควา (Moscow River) 
ชมอาคารบา้นเรือนตา่งๆ ที่เป็นสญัลกัษณเ์ฉพาะของประเทศ จากนัน้น าคณะ
เดินทางเขา้สู่ที่พกั 

 

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* 
หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

www.radissoncollection.com 
 
 
      

http://www.radissoncollection.com/


 

                  

วันที ่2 ซารก์อรส์ - เทีย่วกรุงมอสโคว ์- จตุัรัสแดง - เซน็ตบ์าซลิ - ช้อปป้ิง
ถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน  

พฤหัสบด ี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เป็นเมืองที่พบโดยการแสวงบญุของนกับญุ

เซอรเ์กอเยฟ โปสาด (Sergiyev Posad) หรือเซอรเ์จียส (Sergius) แห่งรา
โดเนซ (Radonezh) ในปี ค.ศ.1354 ตัง้อยู่ห่างจากกรุงมอสโคว ์70 กิโลเมตร 
เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและ
เก่าแก่ที่สุดในคริสตศ์ตวรรษที่ 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ของประเทศ 
เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน 
ชมสถานที่ส าคัญของเมือง อาทิ โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้(Holy Trinity Monastery) 
เป็นโบสถแ์หง่แรกของเมืองซารก์อรส์ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอมสีทอง
, โบสถอ์สัสัมชญั (Assumption Cathedral) สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน เม่ือปี 
ค.ศ.1559–1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที่จตัรุสัวิหารแหง่พระราชวงัเค
ลมลิน ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชัน้, วงัพระเจา้ซาร,์ 
หอระฆงั ตอ้งการสรา้งใหเ้หมือนหอระฆงัที่จตุรสัวิหารแห่งพระราชวงัเคลมลิน 
แตท่ี่นี่สูงกวา่คือสูงถงึ 98 เมตร, เสาหินโอบิลลิสกแ์ละบอ่น า้ศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าทา่นเดินทางเขา้สู่บริเวณจตัรุสัแดง (Red Square) ซึ่งถือเป็นหวัใจของกรุง

มอสโควแ์ละประเทศรสัเซยี ที่น่ีมีเหตกุารณส์ าคญัตา่งๆเกิดขึน้มากมาย ที่นี่เคย
ใช้เป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต อาคารห้างสรรพสินค้า 
GUM ที่ มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ , โบสถ์เซ็นต์บาซิล  (St.Basil Cathedral) 
สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน
จอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชยัชนะของทหารรสัเซียในการ
ยึดครองแควน้คาซาน จากนั้นน าท่านสู่ถนนอราบตั เพื่อเลือกซือ้ของที่ระลึก 
อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นต้น จากนั้น น าคณะชมสถานีรถไฟใต้ดินที่เปิดให้
สาธารณชนใชบ้ริการ เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย 
รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้รบัการยอมรบัว่าเป็นสถานีรถไฟใตดิ้นที่
สวยงามที่สุดในโลก งดงามดว้ยงานทางดา้นสถาปัตยกรรมที่ปราณีตออ่นชอ้ย
สวยงาม  ตามฝาผนงัเพดานของสถานี ประดบัดว้ยภาพวาดสีน า้มนั   โคมไฟ
คริสตลัหรูหราออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมยั เช่น กระจก, โมเสก 
ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึง่ไดร้บัเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงาน
นิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอรค์เม่ือปี ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab 
และ Komsomolskaya  ที่ไดร้บัรางวลักรงัคป์รีซ ์  
**หมายเหต ุ  การเขา้ชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่นเป็น 3 ใน 10 สถานีที่สวยติด
อนัดบัโลก ทัง้นีข้ึ ้นอยู่กับสภาพการจราจร หรือการปิดถนนในวนัและเวลา
ดงักล่าวเป็นส าคญั** 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.radissoncollection.co
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วันที ่3 มอสโคว ์- พระราชวังเครมลิน - สนามบินเชเรเมเตยีโว - บินสู่เมือง
มูรมันสก ์ 

ศุกร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าเข้าชมพระราชวงัเครมลิน  (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่ง

อดีตอนัย่ิงใหญ่ ศูนยก์ลางแหง่ประวติัศาสตร ์วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ของรสัเซีย ตัง้อยู่บนเนือ้ที่กว่า 170 ไร่ รอบล้อมดว้ยก าแพงสีแดงและ
หอคอย (และดาวแดงอนัลือชื่อ) ภายในมีวิหารดอรมิ์ชั่น, พระราชวงักราโนวิตา
ยา ซึ่งเคยเป็นที่ประกอบ พระราชพิธีของพระเจา้ซารเ์กือบทุกพระองค,์ วิหาร
อนนัซิเอชั่น วิหารส่วนพระองคข์องราชวงศร์สัเซีย, วิหารอารค์แองเจิล้ พรอ้ม
โดมสีเงิน 5 โดม, ที่ท  าการรฐัสภา,  ปืนใหญ่ของพระเจา้ซาร ,์ ระฆังใหญ่หนัก 
210 ตนั ชมสวนรม่รื่นภายในพระราชวงั 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
 หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว (มอสโคว)์  
15.40 น. เดินทางสูเ่มืองมรูมสัก ์โดยสายการบินภายในประเทศ SU1324 (15.40-18.10) 
18.10 น. คณะเดินทางถึงเมืองมูรมันสก ์(Murmansk) อันเป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ในเขต 

Arctic Circle ภายในคาบสมทุรโคล่าทางตอนเหนือของประเทศรสัเซีย จากนัน้ 
น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรือเทยีบเทา่ใน

ระดับเดียวกัน 
www.azimuthotels.com 

วันที ่4 เรือตัดน า้แขง็นิวเคลียร ์ - หมู่บ้านเทริเบรก์า - เทีย่วชมหมู่บ้าน
ชาวประมง – ECO HOME HOTEL - ชมแสงเหนือ 

เสาร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะสมัผสักบัเรือตดัน า้แข็ง “เลนนิ” The Lenin Icebreaker เรือล านีไ้ดช้ือ่

วา่เป็นเรือตดัน า้แข็งนวิเคลียรล์ าแรกของโลก สรา้งโดยสหภาพโซเวียต          
ในกรุงเลนินกราด (Leningrad) ซึง่เป็นชื่อเดิมของกรุงเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ใน
ปัจจบุนั ใชง้านมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1959 และปลดประจ าการไปเมื่อปี ค.ศ.1989 
เรือล านีถ้กูน ามาตัง้ประจ าการในอา่วมรูมนัสกอ์ีกครัง้ในปี 2009 เพือ่เฉลิม
ฉลองครบรอบ 50 ปี แลว้พาคณะเทีย่วชมเมืองมรูมนัสก ์ ชมอนสุาวรียท์หารนิร
นาม (Alyosha of Murmansk) ซึง่ถือวา่เป็นแลนดม์ารค์ของเมือง ตัง้ตระหง่าน
อยูบ่นเนินสรา้งขึน้เพือ่สดดีุวีกรรมของทหารกลา้ที่รว่มรบ บนเนินนีท้า่น
สามารถเห็นววิอนัสวยงามของเมืองโดยรอบรวมถงึแหลมกรีนในคาบสมทุรโค
ล่าอีกดว้ย  

 
 

 
 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  Local 
 น าคณะเที่ยวชมหมูบ่า้นชาวประมง ที่อา่วเทรเิบรก์า ที่นี่ถือวา่เป็นดินแดนสุด

ขอบทวีป ริมฝ่ังมหาสมทุรอารก์ติก ทะเลบาเรนซ ์ ระหวา่งทางทา่นจะสามารถ
ทราบเรือ่งราวประวติัศาสตรแ์ละวิถชีีวิตประจ าวนัของผูค้นที่นีต่ลอดสองขา้ง
ทาง พาทา่นสมัผสักบัความสวยงามของววิทิวทศันท์ะเลบาเรนซ ์ และความ
อลงัการของน า้ตกที่ไหลลงสู่มหาสมทุรอารค์ติก 
หมายเหต ุ  ถนนมุ่งหนา้สู่เทริเบร์กา บางครัง้อาจถูกปิดอนัเนือ่งมาจากสภาพ
ภูมิอากาศซ่ึงจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเช็คอย่างละเอียดวนัตอ่วนั ในช่วงตน้ฤดหูนาวและ
ตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ที่เทริเบร์กามกัจะมีหิมะตกหนกั ดงันัน้หากท่านที่ตอ้งการจะ
เดินทางไปที่แหลมมหาสมุทรอาร์กติก จ าเป็นจะตอ้งใชส้โนว์โมบิล (ซ่ึงจะมี
คา่ใชจ่้ายเพิ่ม และตอ้งส ารองล่วงหนา้) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 



 

                  

 จากนัน้ น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั ECO HOME HOTEL บา้นพกัตากอากาศที่
จะมอบประสบการณส์ุดแสนพิเศษ ทา่มกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่โอบ
ลอ้มดว้ยแมกไมแ้ละทะเลสาบ ใหท้กุทา่นไดส้มัผสัธรรมชาติแบบใกลช้ิดและชม
แสงเหนอืไดจ้ากที่นี่ พรอ้มดว้ยส่ิงอ านวยความความสะดวกสบายตา่งๆ ภายใน
หอ้งพกัที่มีไวอ้  านวยความสะดวกแกท่า่น 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 ชมแสงเหนอื ณ ดินแดนสุดขอบทวปีริมฝ่ังมหาสมุทรอารก์ติก     เมืองมรูมนัสก ์

เมืองทางตอนเหนอืของประเทศรสัเซียเป็นจดุที่ทกุทา่นจะมีโอกาสไดพ้บกบัแสง
เหนืออยา่งมาก 

 
 

 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก ECO HOME HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน www.eco-home.pro  
วันที ่5 เทีย่วหมู่บ้านซาม ิ - ฟารม์สุนัขฮสักี ้ – ECO HOME HOTEL -        

ชมแสงเหนือ 
อาทติย ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่หมูบ่า้นซามิ (Saami Village) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ของขาวชนเผา่

ซามิ พาชมอาคารตา่ง ๆ ภายในหมูบ่า้น ทัง้ที่เป็นที่อยูอ่าศยั และอาคาร
กระโจมเอนกประสงค ์ โดยจะมีที่นั่งลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้าสาธิตเล่า
เรื่องราววฒันธรรมประเพณีตา่ง ๆ ของหมูบ่า้นนี ้  นอกจากนีภ้ายในหมูบ่า้นยงั
มีกิจกรรมมากมายใหท้า่นไดเ้พลิดเพลิน อาทิ การปอ้นหญา้แหง้ใหก้วางเรน
เดียร,์ นั่งเล่ือนลากโดยสุนขัไซบีเรียนฮสักีแ้สนเชือ่ง และข่ีสโนวโ์มบิลส าหรบัคน
ที่ชอบความเร็วและความต่ืนเตน้  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเย่ียมชมฟารม์สนุขัฮสักี ้ ซึง่เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุส์ุนขัและฝึกสุนขัฮสักี ้

ส าหรบักิจกรรมสุนขัลากเล่ือนหรอื Husky Tours / ฮสักีเ้ป็นสนุขัที่มีสายพนัธุม์า
ยาวนานกวา่ 3,000 ปี เพื่อใชใ้นการลากเล่ือนบรรทกุส่ิงของ หรือเป็นพาหนะใน
พืน้ที่ที่ปกคลุมไปดว้ยน า้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้งึไดก้ลายมาเป็นสุนขัลากเล่ือน
พนัธุแ์ท ้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสงูสุดในบรรดาสุนขัลากเล่ือนทัง้หมด 
นอกจากนีสุ้นขัลากเล่ือนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชัเชอร ์ (Musher) เป็นผู้
บงัคบัเล่ือนในการแข่งขนัแตล่ะครัง้จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศในแถบขัว้
โลก หากในวนัที่เราเย่ียมชมฟารม์มีหิมะมากพอ ทา่นยงัสามารถทดลองนั่งลาก
เล่ือนสนุขัไดอ้ีกดว้ย 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 ชมแสงเหนอื ณ ดินแดนสุดขอบทวปีริมฝ่ังมหาสมทุรอารก์ติก     เมืองมรูมนัสก ์

เมืองทางตอนเหนอืของประเทศรสัเซียเป็นจดุที่ทกุทา่นจะมีโอกาสไดพ้บกบัแสง
เหนืออยา่งมาก 

 

 น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก ECO HOME HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน www.eco-home.pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eco-home.pro/
http://www.eco-home.pro/


 

                  

วันที ่6 มูรมันสก ์- บินสู่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - วังแคทเธอรีน  
(พุชกิน้วลิเลจ)  

อาทติย ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูส่นามบนิเมืองมรูมนัสก ์ เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่นครเซ็นตปี์

เตอรส์เบิรก์ 
 

11.30 น. เดินทางสู่นครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ โดยสายการบินภายในประเทศ SU6344 (11.30-13.20) 
13:20 น. ถงึสนามบินกรุงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ พระเจา้ปีเตอรม์หาราช (PETER THE 

GREAT) แหง่รสัเซีย ทรงโปรดใหส้รา้งเมืองนีข้ึน้ และในยคุของพระราชินแีคเธอ
รีนมหาราชนิี (Catherine the Great) ไดท้รงชกัน านกัปราชญร์าชบณัฑิต 
ตลอดจนศิลปินแขนงตา่ง ๆ จากยโุรป เขา้มาพ านกัอาศยัในนครเซนตปี์เตอร ์
สเบิรก์ เพือ่ใหเ้ขาเหล่านีส้รา้งความเจริญใหร้สัเซีย ท าใหน้ครแหง่นีมี้กล่ินอาย
ยโุรป ทัง้ทางดา้นศิลปกรรมสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมความเป็นอยู ่         
รถโคช้รอรบัคณะเดินทางสู่ภตัตาคาร 

 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าท่านเข้าชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือหมู่บา้นพุชกิน้ 

(Pushkin Village) และบอ่ยครัง้ที่ถกูเรียกวา่ หมูบ่า้นพระเจา้ซาร ์เพราะที่นี่เป็น
เมืองที่พระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงพระราชทานที่ดินใหแ้ก ่พระนางแคทเธอรีน 
ชื่อเมืองถูกเปล่ียนเพื่อเป็นอนุสรณแ์ก่กวีเอกพุชกิน้ ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวี
เอกผู้นีเ้คยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี ้ตวัพระราชวงัสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียนผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่า 
พระราชวงัแห่งนีมี้ความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆในโลก ชมห้องอมัพัน 
(Amber Room) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อนัประมาณค่ามิได้ที่
ช่างจากเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย ์ฟรีดริชที่  1 แห่งรัสเซีย
ประกอบด้วย  แผ่ น ไม้ โอ๊ กขน าด ให ญ่  6 ชิ ้น  เนื ้อที่  100 ตาราง เมต ร           
ประดบัอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนงัและโมเสกอญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้ง
อ าพันถูกสรา้งขึ ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ 
มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าห ์

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ทีวั่ง 
Nikolaevsky Palace เชิญลิม้ชิมรสไข่ปลาคาเวียร,์ เหลา้วอ้ดกา้ หรือ แชมเปญ 
พรอ้มฟังเสียงเพลงและดนตรขีบักล่อมในแบบรสัเซียพืน้เมือง 

Local 

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรอื
เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  

www.sokoshotels.fi  

วันที ่7 พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - พระราชวังปีเตอร์
ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) 

จันทร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ & พระราชวงัฤดหูนาว (The Hermitage Art 

Museum & Winter Palace) พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่อดีตที่ประทบัของซารแ์หง่
รสัเซีย ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง มีบนัไดกวา่ 200 บนัได 
และความยาวของระเบียงยาวกวา่ 30 กิโลเมตร เป็นที่เก็บสมบติัล า้คา่ของ
ราชวงศ ์รวมทัง้สมบติัจากทั่วโลกกวา่ 2.7 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกร
เอกชัน้เย่ียมของโลกมากมาย อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล,           
เอล  เกรโก,้ แวนโก๊ะ, ปิกสัโซแ่ละศิลปินอื่นๆ   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.sokoshotels.fi/


 

                  

บา่ย น าคณะเดินทางสู่พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ Peterhof หรือ Petrodvorets  ตั้งอยู่
ริมฝ่ังทะเลบอลติค เป็นพระราชวงัที่สวยงาม โดดเดน่ ไมเ่หมือนใคร สรา้งขึน้ใน
สมัยของพระเจ้าปีเตอรม์หาราช สถานที่แห่งนีส้รา้งขึน้เพื่อใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนและล่าสัตว ์ในฤดูร้อนของกษัตริย ์รัสเซีย  ซึ่งประกอบไปด้วยตัว
พระราชวงั สวนตอนล่างและสวนตอนบน แมว้า่ตวัพระราชวงัแหง่นีจ้ะไมใ่หญ่
มาก แตก็่เต็มไปดว้ยบรรยากาศแหง่การพกัผ่อนในชว่งฤดรูอ้น       งดงามและ
รม่รื่น     น  าท่านชมบรรยากาศสวนสวยบริเวณพระราชวงัและเก็บภาพความ
ประทบัใจ   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรอื

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
www.sokoshotels.fi  

วันที ่8 เทีย่วชมเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - สนามบินพัลโกโว - มอสโคว ์- 
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมืองที่กวีเอกชาว

รสัเซีย อเล็กซานเดอร ์พุชกิ ้น ได้ขนานนามเมืองนีว้่า "หน้าต่างแห่งยุโรป" 
เพราะว่าเป็นเมืองท่าที่สามารถติดต่อกบัประเทศต่าง ๆ หรืออีกนามหนึ่งคือ     
เวนิสทางตอนเหนือ รถโค้ชพาชมเมืองอันแสนคลาสสิค สถาปัตยกรรมอัน
งดงาม ผ่านชมวิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) เป็นหนึง่ในมหาวิหาร
ที่สวยที่สุดของรสัเซียออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส, โบสถแ์ห่งหยดเลือด 
(Church of Christ's Resurrection) สร้างขึน้เพื่อร  าลึกถึง พระบิดาพระเจ้า 
อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 ผู้ปลดปล่อยชาวนาซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบ์ริเวณนี ้ในปี 
ค.ศ.1881 ภายในตกแต่งวิจิตรบรรจงดว้ยฝีมือจิตกรกว่า 30 คน, อนุสาวรีย ์ 
พระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Bronze Horseman) อนุสาวรียแ์ห่งแรกที่สรา้งเป็น
อนสุาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผู้เป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกที่ไดข้นานนาม
วา่ มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่นี่เป็นจุดชมทศันียภาพของ
เมือง เชน่ วิวของแมน่  า้เนวาและสถานที่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งกวา้งไกล  

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. จากนัน้ น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติพลัโกโว (เซนตปี์เตอรส์เบริก์) 

เพื่อตอ่เครื่องกลบักรุงเทพฯ  

17.30 น. เดินทางสู่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ S71014 (1730-1910) 
22.00 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบินที่  TG975   
วันที ่9 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ พฤหัสบด ี
10.50 น. น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
 
 

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเนือ่งจากการจดัโปรแกรมของ
แตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมทอ่งเที่ยวทีส่มบรูณค์รบถว้น จะส่งใหท้า่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นั้น) 

 
 
 
 
 

 

http://www.sokoshotels.fi/


 

                  

ก าหนดวันเดินทาง 
 18 – 26 มี.ค. 2563  

คา่ทวัรต์อ่ทา่น :   
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

➢ เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรอื 2 ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
➢ เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น มีเตียง ทา่นละ 
➢ พกัหอ้งเด่ียวเพิ่มทา่นละ (Single Bed Room) 
➢ กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบิน (ผูใ้หญ่) หกัใบละ 
➢ กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบิน (เด็ก)     หกัใบละ  

125,000.- 
116,000.- 
100,000.- 

18,000.- 
-25,000.- 
-20,000.- 

คา่ทวัรร์วม : 
 ✓ คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั สายการบินไทย และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรสัเซีย รวมคา่ภาษีและส่วนเพิ่มของ

น า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 
✓ คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ คา่เขา้ชมสถานที่ตามที่ระบใุนรายการ  
✓ คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั 4-5 ดาว หรอื เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่สว่น
ใหญ่จะไมมี่เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ 
(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 
✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2€ / ทา่น / วนั 
✓ คา่บริการน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูมี้ประสบการณน์ าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

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

อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส  าหรบัผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเอง
ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

✓ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้มเ่กิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้า่น
ละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครือ่งน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินทีท่า่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

คา่ทวัรไ์มร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพกั

คา่อาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่

ทา่นรูจ้กัและเชือ่ถือได ้ ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือ่เป็นการยืนยนัการ
เดินทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ
ล่วงหนา้ 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่  าระเงินสว่นทีเ่หลือตามวนัที่ก  าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ทา่นยกเลิก
การเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 



 

                  

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลูกคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครือ่งมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ทา่นที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์ อาทิเชน่ ผูท้ี่ด่ืมสุราบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไมย่อมรบัเง่ือนไขระหวา่งทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่กอ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรอืโปรแกรมทอ่งเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น  า
เที่ยว ใหคื้น 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบหา้วัน ก่อนวนัที่น  า
เที่ยว ใหคื้น 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบหา้วัน กอ่นวนัที่น  าเที่ยว  
ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ใหน้  ามาหกัจาก
เงินคา่บริการที่ตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสูงกวา่เงินคา่บริการที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียก
จากนกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
   2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่  
   2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบิน 
   2.3 คา่ใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น  ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์
 พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใชจ้า่ย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งทีส่ายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก  าหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ได้
ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไม่
แนใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND 
ไดห้รือไมก่อ่นที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัรส์่วนที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100%, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสาย
การบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัรส์่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 
 



 

                  

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)  
 ▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ  ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้ริการในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปล่ียน หรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และ
ไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่ง
กนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานที่เขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่
นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ แตห่ากมีการล่าชา้ หรือเหตหุนึง่เหตใุดใน
ระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใด
ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้  าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจาก
เจา้หนา้ที่ในชว่งวนัเดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้ริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้มเ่กิน 23 กิโลกรมั/ใบ  โหลดไดท้า่น
ละ 1 ใบเทา่นัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินทีท่า่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตใหน้  าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัภาระความรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบนิผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไมเ่กิน 10,000 บาท / 
ทา่น 

 
 
 
 



 

                  

การสูบบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนด

ที่ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบหุรี่ ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ประเทศไทยและรสัเซีย มีขอ้ตกลงรว่มกนัในการยกเวน้การตรวจลงตราวีซา่  
ที่เป็นไปเพือ่จดุประสงคข์องการทอ่งเที่ยวที่ไมเ่กิน 30 วนั ผลของสญัญาท าใหท้ัง้คนไทยและรสัเซีย 

สามารถเขา้เดินทางไปเที่ยวในประเทศคูส่ญัญาไดโ้ดยไมต่อ้งขอวีซา่กอ่นเดินทาง 
โดยพาสปอรต์ของผูเ้ดินทางตอ้งมีอายเุหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


