
 

 

รหัสทัวร ITV2000351 
ทัวรรัสเซีย AURORA RUSSIA ตามลาหาแสงเหนือ มอสโคว เมอรมังส 7วัน 5คืน (TG) 
มอสโคว – ตลาดอิซเมโลฟสกายา – เมอรมังส - หมูบานซามิ – กิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ   - 
ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ - สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัส กี้ลากเล่ือน (Husky Sledding) - 
จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล – ถนนอารบัต -  Kolomenskoye Wooden Palace 

 



 

 

บินหรู บินตรง สะสมไมล 50% สูประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS 
 

วันเดนิทาง ราคาผูใหญ 

ราคาเด็ก 0 - 2 ป 
(ไมเสริมเตียงพัก
รวมกับผูใหญ 2

ทาน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
/เดินทางทาน

เด่ียว 
ที่น่ัง หมาย

เหตุ 

01 – 07 กุมภาพันธ 2563 59,900 
ราคาเด็กไมเกิน2
ขวบInfantราคา
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 – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว      
                         อาหารเย็น 
 
11.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ประตู 4 เคานเตอร D ของสายการบินไทย Thai Airways เจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกดานเอกสาร ตดิแท็กกระเป�า  

14.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สาย
การบิน Thai Airways โดยเที่ยวบิน TG974  



 

 

20.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
(เวลาชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลงัผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว เดินทางรอรับสัมภาระเรียบรอยจากน้ัน นําทานเดินทางสูใจกลาง กรุง
มอสโคว (Moscow)(ระยะทาง 56 กม./1.30 ช่ัวโมง)    

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) 
 หลังทานอาหารค่ํานําทานเดินทางเขาสูทีพั่กแรม พักผอนตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก          :  Art Moscow Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง) 
 
วันที่สอง     มอสโคว – ตลาดอิซเมโลฟสกายา – บินภายใน – เมอรมังส  อาหาร เชา

,เท่ียง,เย็น 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที2่) 
                     นําทานเท่ียวชมเมืองมอสโคว (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปนเมือง

ศูนยกลางของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ 
การเงิน และการศึกษา เปนเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป นําทานชม    

                ตลาดอิซเมโลฟสกายา(Izmailovo) ตลาด
ของฝากและของท่ีระลึกท่ีใหญท่ีสุดในมอสโก 
ที่น่ีข้ึนช่ือดานงานศิลปะหัตถกรรม คือ ตุกตา
แมลูกดก เปนตุกตาไมเขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนช้ันๆ มีต้ังแตจากตัว
ใหญไปตัวเล็ก 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือที3่) อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเตรียมตัวเดินทางสู สนามบินมอสโคว (ระยะทาง46 กม./55นาที) เพ่ือนํา

ทานเดินทางสูเมืองเมอรมังส 



 

 

15.40 น. ออกเดินทางจากมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินที่ SU1324 
 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให
สอดคลองกบัชวงเวลาและสภาพอากาศ)* 

18.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานเมอรมังส เมืองทาที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของรัสเซีย 
จากน้ันใหทานรับสัมภาระและเดินทางเขาสูใจกลางเมือง จากน้ัน นําทานเดินทางเขา
สูตัว เมืองเมอรมังส (Murmansk) (ระยะทาง 36 กม./30นาท)ี เมืองทาของรัฐ
เมอรมังสหรือมูรมันสค ออบลาส Murmansk Oblast ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา 
Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมทุรเปนเมืองท่ีอยูติดกับประเทศ
ฟนแลนดและนอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาทีสํ่าคัญในการมุงหนาสูเขตอารคตกิ  

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่าที่ภตัตาคาร(ม้ือที่4) อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก          : Muemansk At Azimut Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
             (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5-7 วันกอนวนั  

เดินทาง)  
                หลังจากเขาที่พักแลว พรอมกันท่ีลอ็บบ้ีของโรงแรมเพ่ือนําทานเดินทางออกไปตาม 

ลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา Northern Light อีกครัง้ซึ่งเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาตท่ีิมีแสงเรืองรองบน  ทองฟ�าในเวลากลางคืน โดยมกัจะ
เกิดขึ้นในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางคร้ังจะเรียกวา แสงเหนือ หรือแสงใตขึน้อยูกับ
แหลงกําเนิด (ปรากฏการณแสงเหนือเปนปรากฏการณทางธรรมชาติไมสามารถ
กําหนดลวงหนาไดการเห็นแสงเหนือจงึไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม
ขึ้นอยูกับ สภาพอากาศเอื้ออําานวยและความปลอดโปรงของทองฟ�าในเวลานัน้) 

 

 



 

 

วันที่สาม    เมอรมังส - หมูบานซามิ – กิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ     อาหารเชา,เที่ยง,
เย็น 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ 

หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่5) 
                     จากน้ัน นําทานชม หมูบานซามิ (Sami 

Village) หมูบานเล็ก ๆ ของขาวชนเผา
ซามิภายใน หมูบานเปนที่อยูอาศัย และ
อาคารกระโจม เอนกประสงค โดยจะมีท่ีน่ัง
ลอมรอบ ใหชาวบานไดมา สาธิต เลา
เร่ืองราววัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ของ
หมูบานน้ี นอกจากน้ี ภายในหมูบานยังมี
กิจกรรมมากมายให ทานไดเพลิดเพลนิ 
อาทิการป�อนหญาแหงใหกวางเรนเดียร, 
น่ังเลื่อนลากโดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกี้แสน
เช่ือง และข่ีสโนวโมบิลสําหรับคนท่ีชอบความเร็วและความต่ืนเตน  และสัมผัส
ประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเล่ือน (Deer sledding) แบบชาว
พื้นเมืองซามิ และใหทานไดสนุกตื่นเตน กบัการขับรถสโนวโมบิล (Snow mobile) 
ตะลุยหิมะ ที่ทานสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ําแข็งกวางใหญ ซึ่งเปน
ประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง(การน่ังรถเทียมกวางเรนเดียร และ 
Snow mobile จะข้ึนกับสภาพอากาศและความหนาของหิมะ ถาความหนาของ
หิมะนอยไมสามารถเลนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบานซามิ   (ม้ือที ่6) 
                สมควรแกเวลาเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังส 
ค่ํา             รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร  (ม้ือที่7) อาหารพ้ืนเมือง 



 

 

                หลังจากเขาที่พักแลว พรอมกันท่ีลอ็บบ้ีของโรงแรมเพ่ือนําทานเดินทางออกไปตาม 
ลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา 
Northern Light อีกครั้งซึ่งเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่มีแสงเรอืงรองบน  ทองฟ�าในเวลากลางคนื 
โดยมกัจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางคร้ังจะ
เรียกวา แสงเหนือ หรือแสงใตขึ้นอยูกับแหลงกําเนิด 
(ปรากฏการณแสงเหนือเปนปรากฏการณทางธรรมชาติไมสามารถกําหนด
ลวงหนาไดการเหน็แสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไมขึน้อยูกับ 
สภาพอากาศเอื้ออําานวยและความปลอดโปรงของทองฟ�าในเวลานั้น)  

ที่พัก          : Muemansk At Azimut Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 
                (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวนั

เดินทาง)  
 
วันที่สี ่       ฟารมสุนขัพันธุฮัสก้ี - สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัส กี้ลากเลื่อน 

(Husky Sledding) –มอสโคว  อาหารเชา,เท่ียง,เย็น 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่8) 
                     นําทานเช็คเอาทและออกจากท่ีพัก 

จากน้ัน นําทานเดินทางไปเยีย่มชมฟารม
สุนัขฮัสก้ี ซึ่งเปนสถานที่เพาะพันธุสุนัขและ
ฝกสุนัขฮัสกี้ เปนสุนัขที่มีสายพันธุมา 
ยาวนานกวา 3,000 ป เพื่อใชในการลาก
เล่ือนบรรทุกส่ิงของ หรือเปนพาหนะใน
พื้นที ่ท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหมิะ ฮัสกี้
จึงไดกลายมาเปนสุนัขลากเล่ือนพันธุแท ที่มีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสูงสุดใน
บรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากน้ีสุนัขลากเล่ือนยังเปนกีฬายอดนิยม โดยมมีัช
เชอร (Musher) เปนผูบังคับเล่ือนในการ แขงขันแตละคร้ังจนแพรหลายไปยังหลาย
ประเทศในแถบข่ัวโลก หากในวันที่เราเย่ียม ชมฟารมมีหิมะมากพอหรือทางฟารม
พรอม ทานยังสามารถทดลองน่ังลากเลื่อนสุนัขไดอีกดวย  



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร   (ม้ือที ่9) อาหารพ้ืนเมือง 
บาย          หลังรับประทานอาหารกลางวนันําทานไป ชอปปم�ง หาง Murmansk Mall ซึง่อยูใจ

กลางเมืองเมอมันสก ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเส้ือผา รองเทา แบรนดช้ันนํา 
เชน H&M, ZARA,Bershka, PULL&BEAR เปน 

ค่ํา            รับประทานอาหารคํ่าแบบกลองบนเคร่ือง Lunch Box (ม้ือท่ี 10) 
               จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางกลบั  ออกเดินทาง โดยสายการบิน

ภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1325 เพ่ือเดินทางสูเมืองมอสโคว *(สายการบิน
และเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
ชวงเวลาและสภาพอากาศ)* 

21.35       เดินทางถงึเมืองมอสโควและนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
ที่พัก         : Art Moscow Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 
               (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5-7 วันกอนวนั

เดินทาง) 
 

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

 เชา          รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่11)  
               จากน้ัน นําทานชม พระราชวังเค

รมลิน (Grand Kremlin 
Palace) สรางขึ้นมาพรอมกรุง
มอสโคว เปนสถานที่เกาแกท่ีสุด
ของเมืองเคยเปนท่ีประทับของพระ
เจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระ
เจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนท่ีประชุมของ
รัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากน้ัน นําทานเขาชมพิพิธภัณฑ
อารเมอร่ี (The Kremlin Armory) เปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี ่เปน
พิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรสัเซยี ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีท่ีสุดของ



 

 

รัสเซียจากคริสตศตวรรษท่ี 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 และเปนหน่ึงในสาม
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของรัสเซียดวย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่12) อาหารพ้ืนเมือง 
บาย  นําทานชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลาน

กวางใจกลางเมือง สรางดวยหินแกรนิตและ
หินออน ตอกลงบนพ้ืนจนกลายเปนลานหิน
โมเสกที่มีความสวยงาม เปนเวทศูีนยกลาง
ของเหตุการณสําคัญในประวติัศาสตรของ
รัสเซียเชนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมืองตางๆ สรางในสมยั
คริสตศตวรรษท่ี 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใช
เปนสถานที่จัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ 
เชน วันปใหม วนัชาต ิวันแรงงาน และวันท่ี
ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณใกลๆจัตุรสั
แดงเปนที่ต้ังของกลุมสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม
อีกดวยอยาง วิหารเซนตบาซิล (St.Basil's 
Cathedral ) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด
ที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซีย 
โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik 
Yakovlev ถือเปนหน่ึงใน สัญลักษณของ 
กรุงมอสโคว ประเทศ รัสเซีย สรางโดย
กษัตริยอีวานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพ่ือฉลองชัยเหนือพวกมองโกท่ีกรีทัพ
มาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อป 1552 ผลจากชัยชนะ ครั้งน้ีทําให ประเทศรัสเซีย
สามารถรวมประเทศไดเปนปกแผน ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกา
ยา เปนศิลปะโกธคิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่ง
พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดบัไวเมื่อปค.ศ.1995 จากน้ัน นําทานสู ถนนอารบัต 
(Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวม
วัยรุน รานคาของท่ีระลึก ราน น่ังเลน รานอาหารตางๆมากมาย และยังมีศิลปนมาน่ัง



 

 

วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกดวย อิสระเลือกชม ชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย  

ค่ํา             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่13) 
ที่พัก             : Art Moscow Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 
                (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง)  
 

วันที่หก       Kolomenskoye Wooden Palace – สนามบิน โดโมเดโดโว อาหารเชา
,เทีย่ง  

 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่14) 
                จากน้ันใหทุกถายภาพกับ Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวังน้ีสวย

แปลกตากวาพระราชวงัที่เราเห็นใน
รัสเซียเน่ืองจากเปนวังทีทํ่าจากไมและ
ไมไดใชตะปู วังน้ีเปนของทานซารอเล็ก
ซี่ท่ี 1 (Tsar Alexis I) ที่ไดรับการยก
ยองจากชาวตางชาติท่ีไดพบเห็นวา
สวยงามมากๆ เปนสิ่งกอสรางจากไมท่ี
อลังการอีกสถานที่หน่ึง จากน้ันพาทุก
ทานชม Tsaritsyno Park สวนที่ต้ังอยูทางตอนใตของกรงุมอสโคว โดยสวนแหงน้ี
มีสภาพภูมิศาสตรที่สวยงาม มีพิพิธภัณฑและอาคารทางสถาปตยกรรมท่ีสรางในชวง
ปลายศตวรรษท่ี18 โดยสรางข้ึนเพ่ือเปนอีกหน่ึงที่ประทับของจกัรพรรดินีแคทเธอรีน
ที่ 2 (Empress Catherine II) แตการกอสรางไมเสร็จสมบูรณ และไดหยุดลง
หลังจากพระนางทรงสิ้นพระชนม โดยอาคารตางๆไมไดรับการตอเติมและถูกทิ้งราง
ไวมากกวา 200 ป จนไดมีการมาบูรณะซอมแซมจนเสร็จสมบูรณในชวงป 2005-
2007 กลายเปนสถานีที่ทองเที่ยวและแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรอีกแหงหน่ึงของ
มอสโก  

 



 

 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่5) อาหารพ้ืนเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว เพ่ือเช็คอินเดินทาง

กลับประเทศไทย  
22.00 น.  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที ่

TG975 
 
วันที่เจ็ด      ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ 
 
10.20 น.    เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

*********************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจดัจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีจานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยัง
ประสงคเดนิทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน 
4.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท 



 

 

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (พรอมแจงเลขสะสมไมล)กรุณาสงพรอมเอกสารชําระมดัจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลบั*) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรบัผิดชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอม
หลกัฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ กรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน 
กรุณาแจงรายช่ือคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ**กรณีเปล่ียนช่ือผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนา
กอนออกเดินทางตามขอตกลง มฉิะนัน้ถาแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว 
จะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนนี ้
5.การยกเลิกและคืนคาทวัร  เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคา
จองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง
ท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทาง
ไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรอืไมเดินทาง พรอมคณะถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
6.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
(ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีนั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัว
กรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน 3-4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน 
กรณีพัก 3 ทานตอหอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มี
คาใชจายหองพักเด่ียวเพิ่ม) 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรม 
- เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน 
และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพัก
ประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม 
- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
- กรณีท่ีมีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งหองที่
เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมนัน้ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ือง
ได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ 
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
7.บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
7.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรดี คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 



 

 

5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรบัหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน 
7.คาวีซาและบริการตางๆ สําหรับหนังสือเดินทางสัญชาตไิทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรอืคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 25 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิมหากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได 



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชววิแชร กรุณาแจงบรษัิทฯ อยาง
นอย14วนักอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได 
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซือ้ประกันสุขภาพในระหวางการ
เดินทางไดจากบรษัิทประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
15. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร  
หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆทัง้ส้ิน 
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