
 

 

รหัสทัวร ITV1903786 
ทัวรรัสเซยี AURORA RUSSIA ตามลาหาแสงเหนือ มอสโคว เมอรมังส 
7 วัน 5 คืน (TG) 
เยือนเมืองมอสโคว เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 
ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซาร 
ถายรูปแลนดมารคที่ วิหารเซนตบาซิล 
ชมปรากฏการณทางธรรมชาติอันสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจกับการลาแสงเหนือ Aurora 
ชม Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวังน้ีสวยแปลกตา อิสระชอปปم�ง 

 
 
       พิเศษ ตุกตาแมลูกดก matryoshka ทานละ1 ช้ิน 
 

บนิหรู บินตรง สะสมไมล 50% สูประเทศรสัเซยีโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS 
 



 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 0 - 2 ป 

(ไมเสริมเตียงพักรวม
กับผูใหญ 2ทาน) 

พักเด่ียว
เพ่ิม /

เดินทาง
ทานเดยีว 

ที่นั่ง หมาย
เหต ุ

01 – 07 กมุภาพันธ 2563 59,900  
 

ราคาเด็กไมเกิน2ขวบ 
Infant 

ราคา 30,000 บาท 

15,000 25  

19 – 25 กุมภาพันธ 2563 62,900 15,000 25  

22 – 28 กุมภาพันธ 2563 62,900 15,000 25  

07 – 13 มีนาคม 2563 62,900 15,000 25  
 
 

ไฟลทบิน 
 
Departure : : TG974 BKK-DME 14.00 – 20.20 
Return :       TG975 DME-BKK 22.00 – 10.20+1 

 
วันแรก         กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว      
  อาหารเย็น 

 
11.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตู 4 

เคานเตอร D ของสายการบินไทย Thai Airways เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกดาน
เอกสาร ติดแท็กกระเป�า  

14.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สายการบิน 
Thai Airways โดยเที่ยวบิน TG974  

20.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาชา
กวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลงัผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว เดินทาง
รอ รั บ สั ม ภ า ร ะ เรี ย บ ร อ ย จ าก น้ั น  นํ าท าน เดิ น ท า งสู ใ จ ก ล า ง  ก รุ ง ม อ ส โค ว  
(Moscow)(ระยะทาง 56 กม./1.30 ชั่วโมง)    



 

 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) 
 หลังทานอาหารคํ่านําทานเดินทางเขาสูทีพ่ักแรม พักผอนตามอัธยาศัย 
   ที่พัก :  Art Moscow Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่สอง       มอสโคว – ตลาดอิซเมโลฟสกายา – บินภายใน – เมอรมังส 
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่2) 
นําทานเที่ยวชมเมืองมอสโคว (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปนเมือง
ศูนยกลางของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
การศึกษา เปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป 
นําทานชม    
ตลาดอิซเมโลฟสกายา(Izmailovo) ตลาดของฝากและ
ของที่ระลึกที่ ใหญที่สุดในมอสโก ที่ น่ีขึ้นชื่อดานงาน
ศิลปะหัตถกรรม คือ ตุกตาแมลูกดก เปนตุกตาไมเขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนชั้นๆ 
มีตั้งแตจากตัวใหญไปตัวเลก็ 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเตรียมตัวเดินทางสู สนามบินมอสโคว (ระยะทาง46 กม./55นาที) เพ่ือนําทาน

เดินทางสูเมืองเมอรมังส 
15.40 น. ออกเดินทางจากมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1324 

 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกบั
ชวงเวลาและสภาพอากาศ)* 

18.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานเมอรมังส เมืองทาที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของรัสเซีย จากน้ันใหทาน
รับสัมภาระและเดินทางเขาสูใจกลางเมือง จากน้ัน นําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองเมอรมังส 
(Murmansk) (ระยะทาง 36 กม./30นาที) เมืองทาของรัฐเมอรมังสหรือมูรมันสค ออบ
ลาส Murmansk Oblast ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปใน
มหาสมุทรเปนเมืองที่อยูติดกับประเทศฟนแลนดและนอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาที่สําคัญในการ
มุงหนาสูเขตอารคติก  



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร(ม้ือที่4) อาหารพ้ืนเมือง 
  ที่พัก: Muemansk At Azimut Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)  
                   หลังจากเขาที่พักแลว พรอมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางออกไปตาม ลา

หาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา Northern Light อีกครั้งซึ่งเปนปรากฏการณ
ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน  ทองฟ�าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบ
ขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกวา แสงเหนือ หรือแสงใตขึ้นอยูกับแหลงกําเนิด (ปรากฏการณ
แสงเหนือเปนปรากฏการณทางธรรมชาติไมสามารถกําหนดลวงหนาไดการเห็นแสง
เหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไมขึ้นอยูกับ สภาพอากาศเอื้ออําานวยและ
ความปลอดโปรงของทองฟ�าในเวลานัน้) 

 
 

วันที่สาม       เมอรมังส - หมูบานซามิ - กิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ                                        
  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม (ม้ือที5่) 
จากน้ัน นําทานชม หมูบานซามิ (Sami Village) 
หมูบานเล็ก ๆ ของขาวชนเผาซามิภายใน หมูบาน
เปนที่อยูอาศัย และอาคารกระโจม เอนกประสงค 
โดยจะมีที่น่ังลอมรอบ ใหชาวบานไดมา สาธิต เลา
เรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ของหมูบานน้ี 



 

 

นอกจากน้ี ภายในหมูบานยังมกีิจกรรมมากมายให ทานไดเพลิดเพลิน อาทิการป�อนหญาแหง
ใหกวางเรนเดียร, น่ังเลื่อนลากโดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกี้แสนเช่ือง และขี่สโนวโมบิลสําหรับคนที่
ชอบความเร็วและความตื่นเตน  และสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน 
(Deer sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ และใหทานไดสนุกตื่นเตน กับการขับรถสโนวโม
บิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ที่ทานสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ําแข็งกวางใหญ ซึ่ง
เปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิง่(การนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร และ Snow 
mobile จะขึ้นกับสภาพอากาศและความหนาของหิมะ ถาความหนาของหิมะนอยไม
สามารถเลนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบานซามิ   (ม้ือที ่6) 
 สมควรแกเวลาเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังส 

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  (ม้ือที่7) อาหารพ้ืนเมือง 
                   หลังจากเขาที่พักแลว พรอมกันที่ล็อบบี้ของ

โรงแรมเพ่ือนําทานเดินทางออกไปตาม ลาหาแสง
เหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา Northern 
Light อีกครั้งซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาตทิี่
มีแสงเรืองรองบน  ทองฟ�าในเวลากลางคืน โดย
มักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะ
เรี ย ก ว า  แส ง เห นื อ  ห รื อ แ ส ง ใต ขึ้ น อ ยู กั บ
แหลงกําเนิด (ปรากฏการณ แสงเหน ือเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติไมสามารถกําหนดลวงหนาไดการเห็นแสงเหนือจึงไม
สามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไมขึ้นอยูกับ สภาพอากาศเอื้ออําานวยและความปลอด
โปรงของทองฟ�าในเวลานั้น)  

                   ที่พัก : Muemansk At Azimut Hotel   
หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)  
 
 

 



 

 

วนัที่สี่         ฟารมสนุัขพันธุฮัสกี้ - สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัส  
   กี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) – มอสโคว 
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 
นําทานเช็คเอาทและออกจากที่พัก จากน้ัน นําทาน
เดินทางไปเยี่ยมชมฟารมสุนัขฮัสกี้ ซึ่งเปนสถานที่
เพาะพันธุสุนัขและฝกสุนัขฮัสกี้ เปนสุนัขที่มีสายพันธุ
มา ยาวนานกวา 3,000 ป เพื่อใชในการลากเลื่อน
บรรทุกสิ่งของ หรือเปนพาหนะในพื้นที่ ที่ปกคลุมไป
ดวยน้ําแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงไดกลายมาเปนสุนัขลาก
เลื่อนพันธุแท ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด
ในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากน้ีสุนัขลากเลื่อนยังเปนกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร 
(Musher) เปนผูบังคับเลื่อนในการ แขงขันแตละครั้งจนแพรหลายไปยังหลายประเทศใน
แถบขั่วโลก หากในวันที่เราเย่ียม ชมฟารมมีหิมะมากพอหรือทางฟารมพรอม ทานยัง
สามารถทดลองนั่งลากเลื่อนสุนัขไดอีกดวย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร   (ม้ือที ่9) อาหารพ้ืนเมือง 
บาย          หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทานไป ชอปปم�ง หาง Murmansk Mall ซึ่งอยูใจ

กลางเมืองเมอมันสก ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเสื้อผา รองเทา แบรนดชั้นนํา เชน 
H&M, ZARA,Bershka, PULL&BEAR เปน 

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่าแบบกลองบนเครื่อง Lunch Box (ม้ือที่ 10) 
                    จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับ  ออกเดินทาง โดยสายการบินภายในประเทศ 

เที่ยวบินที่ SU1325 เพ่ือเดินทางสูเมืองมอสโคว *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการ
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ)* 

21.35          เดินทางถึงเมืองมอสโควและนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
 

                   ที่พัก : Art Moscow Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบรษิัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวนัเดินทาง) 



 

 

วันที่หา         กรุงมอสโคว – จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล – ถนนอารบัต                                                                
    อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 เชา              รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่11)  
จากน้ัน นําทานชม พระราชวังเครม
ลิ น  ( Grand Kremlin Palace) 
สรางขึ้นมาพรอมกรุงมอสโคว เปน
สถานที่เกาแกที่สุดของเมืองเคยเปนที่
ประทับของพระเจาซารทุกพระองค 
จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราช
ทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ จากน้ัน นําทานเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory) 
เปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย ปจจุบันเปน
สถานที่ เก็บสะสมของมีค าที่ ดีที่ สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่  14 ถึ งชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 และเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของรัสเซีย
ดวย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่12) อาหารพ้ืนเมือง 
บาย  นําทานชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจ

กลางเมือง สรางดวยหินแกรนิตและหินออน ตอกลงบน
พื้นจนกลายเปนลานหนิโมเสกที่มีความสวยงาม เปนเวที
ศูนยกลางของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียเชนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวง

ทางการเมืองตางๆ สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 
ปจจุบันสถานที่ แห งน้ี ใช เปนสถานที่ จัดงานในชวง
เทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และ
วันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณใกลๆจัตุรัสแดง
เปนที่ตั้งของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงามอีกดวยอยาง 
วิ ห า ร เซ น ต บ า ซิ ล  (St.Basil's Cathedral ) 



 

 

ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซีย โบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเปนหน่ึงใน สัญลักษณของ กรุงมอสโคว 
ประเทศ รัสเซีย สรางโดยกษัตริยอีวานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพื่อฉลองชัยเหนือ
พวกมองโกที่กรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อป 1552 ผลจากชัยชนะ ครั้งน้ีทําให 
ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศไดเปนปกแผน ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมส
ปาสสกายา เปนศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตนั ซึ่ง
พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปค.ศ.1995 จากน้ัน นําทานสู ถนนอารบัต (Arbat 
Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของที่ระลึก ราน น่ังเลน รานอาหารตางๆมากมาย และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูป
ลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกดวย อิสระเลือกชม ชอปปم�งตามอัธยาศัย  

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่13) 
  ที่พัก: Art Moscow Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 
  (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)  
 

วันที่หก        Kolomenskoye Wooden Palace – สนามบิน โดโมเดโดโว 
    อาหารเชา,เทีย่ง  
เชา              รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่14) 

จ า ก น้ั น ใ ห ทุ ก ถ า ย ภ า พ กั บ 
Kolomenskoye Wooden Palace 
พระราชวังน้ีสวยแปลกตากวาพระราชวังที่
เราเห็นในรัสเซียเน่ืองจากเปนวังที่ทําจาก
ไมและไมไดใชตะปู วังน้ีเปนของทานซารอ
เล็กซี่ที่ 1 (Tsar Alexis I) ที่ไดรับการยก
ยองจากชาวตางชาติที่ไดพบเห็นวาสวยงาม
มากๆ เปนสิ่งกอสรางจากไมที่อลังการอีก
สถานที่หน่ึง จากน้ันพาทุกทานชม Tsaritsyno Park สวนที่ตั้งอยูทางตอนใตของกรุงมอส
โคว โดยสวนแหงน้ีมีสภาพภูมิศาสตรที่สวยงาม มีพิพิธภัณฑและอาคารทางสถาปตยกรรมที่
สรางในชวงปลายศตวรรษที่18 โดยสรางขึ้นเพ่ือเปนอีกหน่ึงที่ประทับของจกัรพรรดินีแคทเธอ



 

 

รีนที่ 2 (Empress Catherine II) แตการกอสรางไมเสร็จสมบูรณ และไดหยุดลงหลังจาก
พระนางทรงสิ้นพระชนม โดยอาคารตางๆไมไดรับการตอเติมและถูกทิ้งรางไวมากกวา 200 
ป จนไดมีการมาบูรณะซอมแซมจนเสร็จสมบูรณในชวงป 2005-2007 กลายเปนสถานีที่
ทองเท่ียวและแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรอีกแหงหน่ึงของมอสโก  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่15) อาหารพ้ืนเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว เพ่ือเช็คอินเดินทางกลับ

ประเทศไทย  
22.00 น.  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG975 
 

วันที่เจ็ด      ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ  
 
10.20 น.     เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 
*********************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวได
ครบถวนตามโปรแกรม 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบรษัิทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเนื้อสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน 



 

 

4.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท 
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (พรอมแจงเลขสะสมไมล)กรุณาสงพรอมเอกสารชําระมดัจาํคาทวัร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลกัฐานการ
โอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายช่ือ
คูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตาม
ขอตกลง มิฉะนั้นถาแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระคาใชจาย
เพ่ิมเติมในสวนนี ้
 
5.การยกเลิกและคืนคาทัวร  เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคา
ทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ 
และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรอง
คาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
6.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
(ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeทีน่ั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุป
เทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรือระดบัใกลเคียงกัน 3-4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน กรณีพกั 
3 ทานตอหอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจายหองพัก
เด่ียวเพิ่ม) 
 
 



 

 

หมายเหตุเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรม 
- เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และโรงแรม
ในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคู
แบบไมมีเตียงเสริม 
- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
- กรณีที่มีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งหองที่เปนหอง
เดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนกักระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7
กิโลกรัม และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ และกรณี
น้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวม
ประกันสุขภาพ 
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
7.บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
 
7.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คาโทรศัพท เปน
ตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  



 

 

4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทําการ
ขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรบัหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน 
7.คาวีซาและบริการตางๆ สําหรับหนังสอืเดินทางสัญชาตไิทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 
25 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรม
ที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย
14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตจุาก
การเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจาก
บริษัทประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ  
16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร  หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ
ทัง้สิ้น 
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