
 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

จดุเด่นของรายการ 

พกัโรงแรม  ดาวเชนอินเตอรใ์นเมอืง ไม่เหนือย การเดินทาง 

บินตรงสู่มอสโคว ์ด้วย สายการบินไทย สะสมไมล ์ % 

รบัประทานอาหารมอืพิเศษ ขาปยูกัษ์ คมัชตักา พร้อมแชมเปญ 

ชมแสงเหนือจใุจ  คืนเตม็ (มรูมานสก ์  คืน // คีรอฟ  คืน) 

ขบัสโนวโ์มบิลตะลุยหิมะ บนลานนําแขง็กว้างใหญ่ สดุสนุก เร้าใจ 



 

กาํหนดการเดนิทาง : 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. / 6 – 13 ธ.ค. / 17 – 24 ม.ค. / 14 – 21 ก.พ. / 14 – 21 มี.ค.   

วันแรก    กรุงเทพฯ – มอสโคว์      (วันพฤหสับดี) 

07.30  น.  คณะพร้อมกนัทีสนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน  เคาน์เตอร์ D (เชค็อินกรุ๊ป) 

เคาน์เตอร์สายการบนิไทย โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก  

10.50 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงมอสโคว์ โดยเทียวบินที TG 974 

17.10 น. ถงึสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลงัจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

20.00 น.  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารท้องถิน 

21.30 น. นําท่านเข้าทีพกั Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเท่า ( ) 

วันทีสอง   มอสโคว์                 (วันศุกร์) 
 

      
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ทีโรงแรม (เช็คเอาท์) 

เช้า นําท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกําเนิดแห่ง

ประวัติศาสตร์รัสเซีย ทีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รีแชมเบอร์ ซึงเป็นทีเก็บ

สมบตัิลําค่าของกษัตริย์รัสเซีย อนัได้แก่ บัลลงัค์เพชร, บลัลงัค์งาช้าง,ราชรถทองคํา,เครืองบรรณาการจาก 

ราชวงศ์ต่างๆ ในยโุรปรวมถงึไข่อีสเตอร์ทีหาชมได้ยากยิง จากนนัชมโบสถ์อสัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอ

ระฆงัพระเจ้าอีวานชมระฆงัยกัษ์ทีใหญ่ทีสุดในโลก จากนนั เดินทางสูน่ามบิน   

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย   นําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเ ข้ากับ

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตง่ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี 

หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกทีมีศิลปะทีงดงามยิง จากนัน

ให้เวลาท่านอย่างอิสระ เพือเลือกซือสินค้าพืนเมืองที IZMAILOVO MARKET ตลาดนดัจตจุกัรของกรุง

มอสโคว์ ทีรวบรวมสินค้าพืนเมืองนานาชนิด ไว้จําหน่ายในราคาถกูสดุสดุๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, 

ตุ๊กตาแมล่กูดก, ผ้าคลมุไหล,่ อําพนั ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

19.00 น.    บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารท้องถิน 

21.30 น. นําท่านเข้าทีพกั Radisson Blu Belorusskaya Hotel  หรือเทียบเทา่ ( ) 

 



วันทีสาม   มูรมานสก์       (วันเสาร์)  

    
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ทีโรงแรม 

เช้า  นําท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียทียิงใหญ่ตงัอยู่บน

เนินเขา 7ลูก มีแมน่ํามอสควาไหลผ่านกลางเมือง   ชมย่านธุรกิจการค้าจตุรัสแดง ซงึได้ชือว่าเป็นจตัรัุสที

ใหญ่ทีสดุในมอสโคว์ต้นแบบของจตัรัุสเทียนอนัเหมนิของปักกิง,วิหารเซ็นต์บาซิล สญัลกัษณ์ของกรุงมอส

โคว์ สร้างขึนในสมยัพระเจ้า      อิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหวัหอม  9 โรง  ซงึเชือมต่อกันเป็น

อย่างกลมกลืน ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้ นําพรรคบอลเชวิคทีปัจจุบันล่มสลายไปกับความ

ยิงใหญ่ของสหภาพโซเวียต อิสระ  ช้อปปิงทีห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ทีมีสินค้าแบรนด์เนมชือดังของ

ยโุรปยีห้อต่างๆ 

12.00 น.   บริการอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร โรงแรม Novotel Svo Hotel’s Restaurant 

15.40 น.  ออกเดินทางไปยงั มูรมานสก์ โดยสายการบินแอร์โร่ฟล็อต เทยีวบินที SU 1324 (เนืองจากประเทศ

รัสเซีย เข้มงวดเกียวกับเรืองนําหนักกระเป๋ามาก กาํหนดให้ไม่เกิน  กก. ซึงบางครังอาจรวมถึง

กระเป๋าทนํีาขนึเครืองมาชงัรวมด้วย ซึงอาจจะทาํให้ท่านต้องจ่ายค่านําหนักเพมิ จึงขอให้ทุกท่าน

คํานวณเรืองนําหนักของกระเป๋าด้วย) 

18.05 น.  ถึง มูรมานสก์  เป็นเมืองท่า ตงัอยู่ในเขต Arctic Circle  ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของ

ประเทศรัสเซยี ทางด้านทิศเหนือติดกบัประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวนัตกติดกบั ประเทศฟินแลนด์ และ

ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชวัโมง ก็จะถงึชายแดนของนอร์เวย์ และฟินแลนด์ 

20.00 น  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารท้องถิน Tundra Restaurant 

21.30 น. นําคณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิงมหศัจรรย์

ทางธรรมชาติทีหาดไูด้เฉพาะพืนทีภายในรัศมี กม.จากขวัโลกเท่านนั *** การพบเหน็ปรากฏการณ์

แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสทจีะ

ได้เห็นขึนอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนได้ตามความ

เหมาะสม*** 

23.30 น.  นําท่านเข้าทพีกั AZIMUT HOTEL MURMANSK  หรือเทียบเท่า (3) 

 

 



วันทีสี     มูรมานสก์ - คีรอฟ              (วันอาทติย์) 
 

   
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ทีโรงแรม  / (จดักระเป๋าเล็กสําหรับค้างคืนทีเมอืงครีอฟท์ คืน) 

เช้า  นําท่านชมรอบเมืองมูรมานสก์ บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายืนไปในมหาสมุทร เข้าชม 

พิพิธภณัฑ์เรืองราวท้องถิน Museum of local Lore จดัแสดงเรืองราวของชาวซามีหรือแลปส์ ทีเข้ามาตงัถิน

ฐานตงัแต่ปีค.ศ.   จากนนันําท่านชมอนสุาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ทีสร้างขนึเพืออทุิศให้กบั

เหลา่ทหารกองทพัของโซเวียตทีสามารถตรึงกองกําลงัเพือหยุดยงัการรุกคืบจากกองทพัเยอรมนัเป็นรูปปัน

ขนาดสูงถึง .  เมตร สูงเป็นอนัดับสองของรัสเซียและมีนําหนักกว่า ,  ตนั จากนนั นําคณะออก

เดินทางสูเ่มืองคริอฟสค์ (Kirovsk)  

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน Baryeti Restaurant   

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ทีสร้างขึนจากหิมะทงัหมด ทีมีการสร้างประติมากรรมนําแข็ง

เป็นรูปร่างตา่งๆทีสวยงาม มีทงัอาคาร,รูปปัน, โบสถ์นําแข็ง,อโุมงค์ถํา,เฟอร์นิเจอร์ตา่งๆ ให้ท่านได้สนุก

ตืนเต้นกับการขบัรถสโนว์โมบิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ทีท่านสามารถขบัรถไปบนหิมะ ลานนําแข็ง

กว้างใหญ่ ซงึเป็นประสบการณ์สุดสนกุและเร้าใจเป็นอยา่งยิง 

นําท่านเข้าทีพกั โรงแรมชนัหนึง Tirvas Hotel (Renovated room) หรือเทียบเทา่  

19.30 น  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

21.00 น. นําคณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกบัสิงมหศัจรรย์

ทางธรรมชาติทีหาดไูด้เฉพาะพืนทีภายในรัศมี กม.จากขวัโลกเท่านนั *** การพบเหน็ปรากฏการณ์

แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาํหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสทจีะ

ได้เหน็ขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนได้ตามความ

เหมาะสม*** 

00.00 น.  นําท่านเข้าทีพกั โรงแรมชนัหนึง Tirvas Hotel (Renovated room) หรือเทียบเทา่ (4) 

 

 

 

 

 



วันทีห้า    คีรอฟ - มูรมานสก์             (วันจันทร์) 
   

   
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ทีโรงแรม 

เช้า  นําท่านเดนิทางสูเ่มือง โลโวเซโร่ ชมหมู่บ้านชาวซามี (Sami village) ชาวซามเีป็นชนเผ่าพืนเมอืงดงัเดิม 

มีอาชีพล่าสตัว์ ในหมู่บ้านมีกวางเรนเดียร์ และสตัว์เมืองหนาวรวมไปถงึกจิกรรมทีนา่สนใจมากมาย ท่าน

สามารถให้อาหาร และลองขีกวางเรนเดียร์หรือ สโนว์โมบิลได้  

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ฟาร์มสนุขัพันธุ์ฮัสกี (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสนุัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที

ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซงึชาวแลปป์ได้เลียงสนุัขพันธุ์นีเพือใช้ในการลาก

เลือนบนนําแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์นงัรถเทียมสุนขัฮสักีลากเลือน(Husky Sledding) 

โดยทีฟาร์มนจีะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพืนเมือง กบับรรยากาศต้อนรับทีแสนจะอบอุ่น จากนนั

นําท่านสูเ่มืองมรูมานสก์ (Murmansk) 

19.00 น  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

20.30 น. นําคณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิงมหศัจรรย์

ทางธรรมชาติทีหาดไูด้เฉพาะพืนทีภายในรัศมี กม.จากขวัโลกเท่านนั *** การพบเหน็ปรากฏการณ์

แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสทจีะ

ได้เห็นขึนอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนได้ตามความ

เหมาะสม*** 

23.30 น.  นําท่านเข้าทีพกั โรงแรมชนัหนึง Azimut Hotel หรือเทียบเทา่ (5) 

วันทีหก   มูรมานสก์ – มอสโคว์      (วันอังคาร) 
 

    
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ทีโรงแรม (เช็คเอาท์) 



เช้า  นําท่านเข้าชม เรือทาํลายนําแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear powered Icebreakers รุ่น Leninซงึเป็นเรือ

ทําลายนําแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.  ทีเมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์ก ทีกลบัมาใช้ชือเดิมหลงัจากการล้มสลายของสภาพโซ เวียต ซงึได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า 

ให้นกัท่องเทียวได้เข้าชมอยู่ทีเมืองมรูมานสก์ นี ขณะทีรุ่นอืน ๆ ถดัมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่น

อนื ๆ ยงัปฏิบตัิการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพือเปิดทางให้กับเรือเดินสมทุรในการขนส่งสินค้า และบางลําก็ใช้

การนํานกัทอ่งเทียวไปสํารวจขวัโลกเหนือ สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่สนามบินเมอืงมรูมานสก์ 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

13.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอร์โร่ฟล็อต เทียวบินที SU 1321 (เนืองจากประเทศ

รัสเซีย เข้มงวดเกียวกับเรืองนําหนักกระเป๋ามาก กาํหนดให้ไม่เกิน  กก. ซึงบางครังอาจรวมถึง

กระเป๋าทนํีาขนึเครืองมาชงัรวมด้วย ซึงอาจจะทาํให้ท่านต้องจ่ายค่านําหนักเพมิ จึงขอให้ทุกท่าน

คํานวณเรืองนําหนักของกระเป๋าด้วย)  

15.25 น ถึงท่าอากาศยาน กรุงมอสโคว์  จากนนั นําคณะชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองทีใหญ่ทีสุด

ในรัสเซียซงึได้รับการบูรณะขึนใหมเ่นืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ  ปีของกรุงมอสโคว์  จากนนัให้

ท่านได้ ช้อปปิงทีถนนคนเดินย่าน อารบัต (ARABAT STREET) เป็นถนนทีมีมาตงัแต่สมยัศตวรรษที  

ในอดีตเป็นทีอยู่ของชนชนัขุนนาง และศิลปินทีมีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็น

ย่านทีพกัของสมาชิกระดบัสงูของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบนัถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินทีมีชือเสียง

ทีสดุของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของทีระลึก ร้านกาแฟ ศนูย์วฒันธรรม และโรงละคร 

เป็นต้น  

18.00 น นําท่านล่องเรือในแม่นํามอสควา โดย  Radisson Royal 

21.30 น  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารจีน 

23.00 น. นําท่านเข้าทีพกั Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเทา่ (6) 

วันทีเจด็    มอสโคว์ – กรุงเทพฯ      (วันพุธ) 
 

   
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ทีโรงแรม (เช็คเอาท์) 

เช้า  นําคณะชม พระราชวงัซาริสซีโน่พาเลซ (tsaritsyno palace)ทีสร้างขึนโดยพระเสาวนีย์ของพระนางแคท

เธอรีนมหาราชินีในปี  เพือใช้แปรพระราชฐานและพํานกัในระหว่างทีอยู่กรุงมอสโคว์ออกแบบโดย



สถาปนิก VASILY BAZHENOV ทีออกแบบให้ตวัวงัเป็นรูปสีเหลียมผืนผ้าเชือมต่อโดยหอคอย  หอทีก่อ

อิฐแดงเปลือยตดักบักรอบบวัคิวบานประตแูละหน้าตา่งสีขาวประดบัประดาด้วยยอดแหลมรายล้อมไปด้วย

ความร่มรืนของมวลหมู่ไม้นานาพรรณและสระนําขนาดใหญ่ทีแบ่งสดัส่วนของสวนนําพุสวนดอกไม้เกาะ

กลางนําและสะพานข้ามเนิน  คคูลองสวยงามลงตวัพระราชวังได้ทําการบูรณะซ่อมแซมโดยผู้ว่าการกรุง

มอสโคว์  เมือปีค.ศ.   เพือใช้เป็นแหล่งสนทนาการพักผ่อนหย่อนใจและตัวพระราชวังใช้เป็น

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุทีมีมากกว่า ,  ชินอาทิเช่นห้องภาชนะทีทําด้วยกระเบือง, 

ห้องทรงอกัษร, ห้องภาพเขียนสีนํามนั ,ห้องโถงบัลลงัก์สีทองอร่าม 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ให้เวลาท่านอย่างอิสระเพือช็อปปิง ณ ห้างสรรพสินค้า Vega Mall ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของกรุงมอสโคว์ 

สมควรแก่เวลา ออกเดินทางไปยงัสนามบินเพือเตรียมตวัเดินทางกลบัประเทศไทย 

18.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทียวบินที TG 975 

วันทแีปด   กรุงเทพฯ       (วันพฤหัสบดี)  

07.30 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดวันเดินทาง 

(คณะเดนิทางอย่างน้อย  ท่าน) 
ราคาผู้ใหญ่ เดก็ -  ปี พัก

กับผู้ใหญ่  ท่าน 

มีเตยีงเสริม 

เดก็ -  ปีพกักับ

ผู้ใหญ่  ท่าน 

ไม่มีเตยีงเสริม 

พกัเดียว 

เพมิ 

 

29 พฤศจกิายน – 6 ธันวาคม 2561 

6 – 13 ธันวาคม 2561 

 

89,900 

 

- 

 

- 

 

9,500 

27 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 98,800 - - 11,500 

17 – 24 มกราคม 2562 

14 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 

14 – 21 มีนาคม 2562 

 

89,900 

 

- 

 

- 

 

9,500 

 

หมายเหตุ 

จองและวางมัดจาํ ท่านละ ,  บาท ภายใน  วัน หลงัการจองและชาํระส่วนทเีหลือก่อน 

วันเดินทาง  วนั “เพอืยืนยันการเดินทาง และกรุณาส่งแฟ็กซ์ ใบโอนเงนิมาทีบริษทัฯ  
 
 



อัตราค่าบริการรวม 

ตวัเครืองบินชนัทศันาจร (หมูค่ณะ) ไป-กลบั สายการบินไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)  

     และเทียวบินภายในประเทศ สายการบิน Aeroflot Airline เส้นทาง มอสโคว์ – มรูมานสก์ – มอสโคว์       

ค่าทพีกัโรงแรมชนัหนึง รวม  คนื  

 มอสโคว์ ทีโรงแรม Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเทา่ 

 มูรมานสก์ ทีโรงแรม Azimut Hotel หรือเทียบเทา่  

 คีรอฟ ทีโรงแรม Tirvos Hotel หรือเทียบเทา่ 

ค่าอาหารทุกมอืตามทีระบุในรายการ อาหารมือพิเศษ ขาปูยักษ์ คัมชัตกา พร้อมแชมเปญ 

ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-สง่คณะ ตามรายการเดินทาง 

ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุในรายการ  

ค่าบริการในการจดันําเทียวอนืๆ และมคัคเุทศก์ผู้ ชํานาญงาน ตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัการเดินทาง (อบุติัเหต)ุ ตามเงือนไขประกนักลุม่ในวงเงินท่านละไมเ่กิน , ,  บาท 

ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ  ใบ สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของลกูค้าเอง 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ไทย (ตามทท่ีานเห็นสมควรกับการได้รับบริการ) 

ค่าทปิไกด์ท้องถิน, คนขับรถท้องถิน (ท่านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน) 

ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูค่าเพิม 7% 

ค่าธรรมเนียมค่าทําหนงัสอืเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครืองดมืทีสงัพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท์ 

ค่ากระเป๋าสัมภาระทเีกนิกว่า  ใบ นาํหนักจํากัดเพียง  กิโลกรัม (สายการบนิภายในประเทศรัสเซีย

เข้มงวดในเรืองนําหนักเกินอย่างมาก) 

 

เงอืนไขการจอง 

. หนงัสือเดินทางไทย ไมต้่องขอวีซา่เข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไมเ่กิน  วนั กรุณาตรวจสอบอายุหนังสอื

เดนิทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ตํากว่า  เดือน 

. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางตํากวา่  ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั 

ก่อนเดนิทาง 

. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบตอ่การเสียหายทีเกิดจากอบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั  

การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนดัหยุดงาน ความลา่ช้าของเทียวบิน หรือการยกเลิกเทียวบินของสายการบิน  

การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิน และการถกูปฏิเสธให้เข้าเมอืงในต่างประเทศ ซงึอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ ตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ไมว่า่จะเป็นเรืองการเจ็บป่วย  การถกูทําร้าย การสญูเสีย ความลา่ช้า หรืออบุตัิเหตตุา่งๆ 



เนืองจาก บริษัทฯ ได้ทําการสาํรองจา่ยคา่บริการทังหมดให้กบัตวัแทนก่อนการเดินทาง 

. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ในกรณีทีมกีารขนึลงของอตัราแลกเปลียน 

เงินตราตา่งประเทศ หรือการขึนราคาของภาษีนํามนั (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน 

. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือวา่ท่านสละสิทธิในรายการนนัๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิทีจะไมค่นืค่าบริการทีท่านไมไ่ด้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไมไ่ด้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการ

เดินทาง  วนั 

. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯ ขนสง่ หรือหน่วยงานทีให้บริการ ผู้จดัจะดําเนินการ โดยสดุความสามารถทีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่ลกูค้า และจะคนืเงินให้สําหรับคา่บริการนนัๆ ตามความเป็นจริงทีได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน 

. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มอํีานาจของทางบริษัทฯ กํากบัเท่านนั 

. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆได้เนืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้

เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเทียว อนัเนอืงมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่

ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน 

. เมอืท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทงัหมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ      

ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขตา่งๆของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

การยกเลิก 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง  วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น  วัน ไมค่ิดคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง -  วันขนึไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น -  วัน หกัคา่มดัจํา ท่านละ 30,000 บาท 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง -  วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น -  วัน หกัคา่ใช้จ่าย  % ของราคาทวัร์ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง -  วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น -  วัน หกัค่าใช้จ่าย % ของราคาทวัร์ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง -  วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น -  วัน   หกัคา่ใช้จ่าย % ของราคาทวัร์ 

- ผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนา 

  ไมส่จุริต หกัคา่ใช้จ่าย % 

 


