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

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญ
ท่านรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนักอ่นการเดินทาง โดย
ซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้
ชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นั
สดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ
รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธิ์
ในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ท่านได้
ช าระมาแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดม้ีการตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล้ว่งหนา้
แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้
ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัทฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

14.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงมอสโควป์ระเทศรสัเซียโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG974   
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20.20 น. ถึงสนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว ์หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow)   
เมืองหลวงของประเทศรสัเซียและเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศ เมืองเก่าแก่ที่
มีอายุครบ 850 ปี ในปี ค.ศ.1997 ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มอสควา (Moscow River) 
ชมอาคารบา้นเรือนต่างๆ ที่เป็นสญัลกัษณเ์ฉพาะของประเทศ จากนัน้น าคณะ
เดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* 
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.radissoncollection.com 
      

วันที ่2 ซารก์อรส์ - เทีย่วกรุงมอสโคว ์- จัตุรัสแดง - เซ็นตบ์าซิล - ช้อปป้ิง
ถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน  

พฤหัสบดี 

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

เซอร์เกอเยฟ โปสาด (Sergiyev Posad) หรือเซอร์เจียส (Sergius) แห่งรา
โดเนซ (Radonezh) ในปี ค.ศ.1354 ตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว ์70 กิโลเมตร 
เมืองนี ้เปรียบเสมือนเมืองโบราณเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและ
เก่าแก่ที่สุดในคริสตศ์ตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักด์ิสิทธ์ของประเทศ 
เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน 
ชมสถานที่ส  าคัญของเมือง อาทิ โบสถ์โฮลีทรินิตี ้(Holy Trinity Monastery) 
เป็นโบสถแ์ห่งแรกของเมืองซารก์อรส์ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอมสีทอง
, โบสถอ์ัสสมัชัญ (Assumption Cathedral) สรา้งในสมัยพระเจา้อีวาน เมื่อปี 
ค.ศ.1559–1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสมัชญัที่จตัรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเค
ลมลิน ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชัน้, วงัพระเจา้ซาร,์ 
หอระฆงั ตอ้งการสรา้งใหเ้หมือนหอระฆังที่จตรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเคลมลิน 
แต่ที่นี่สงูกว่าคือสงูถึง 98 เมตร, เสาหินโอบิลลิสกแ์ละบ่อน า้ศกัด์ิสิทธิ์ 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตัุรสัแดง (Red Square) ซึ่งถือเป็นหัวใจของกรุง

มอสโควแ์ละประเทศรสัเซีย ที่นี่มีเหตกุารณส์  าคญัต่างๆเกิดขึน้มากมาย ที่นี่เคย
ใช้เป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต อาคารห้างสรรพสินค้า 
GUM ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ , โบสถ์เซ็นต์บาซิล (St.Basil Cathedral) 
สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สรา้งในสมัยพระเจา้อีวาน
จอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชยัชนะของทหารรสัเซียในการ
ยึดครองแควน้คาซาน จากนั้นน าท่านสู่ถนนอราบัต เพื่อเลือกซือ้ของที่ระลึก 
อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นต้น จากนั้น น าคณะชมสถานีรถไฟใต้ดินที่เปิดให้
สาธารณชนใชบ้ริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย 
รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้ินที่
สวยงามที่สดุในโลก งดงามดว้ยงานทางดา้นสถาปัตยกรรมที่ปราณีตอ่อนชอ้ย
สวยงาม  ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับดว้ยภาพวาดสีน า้มัน   โคมไฟ
คริสตัลหรูหราออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย  เช่น กระจก, โมเสก 
ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งไดร้บัเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงาน
นิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอรค์เม่ือปี ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab 
และ Komsomolskaya  ที่ไดร้บัรางวลักรงัคป์รีซ ์  
**หมายเหต ุ  การเขา้ชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่นเป็น 3 ใน 10 สถานีที่สวยติด
อันดับโลก ทัง้นีข้ึ ้นอยู่กับสภาพการจราจร หรือการปิดถนนในวันและเวลา
ดงักล่าวเป็นส าคญั** 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 

http://www.radissoncollection.com/
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 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* 
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.radissoncollection.co
m      

วันที ่3 มอสโคว ์- พระราชวังเครมลิน - สนามบินเชเรเมเตียโว - บินสู่เมือง
มูรมันสก ์ 

ศุกร ์

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

อดีตอนัยิ่งใหญ่ ศนูยก์ลางแห่งประวตัิศาสตร  ์วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ของรสัเซีย ตั้งอยู่บนเนือ้ที่กว่า 170 ไร่ รอบลอ้มดว้ยก าแพงสีแดงและ
หอคอย (และดาวแดงอนัลือชื่อ) ภายในมีวิหารดอรม์ิชั่น, พระราชวงักราโนวิตา
ยา ซึ่งเคยเป็นที่ประกอบ พระราชพิธีของพระเจา้ซารเ์กือบทุกพระองค,์ วิหาร
อนันซิเอชั่น 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. คณะเดินทางถึงเมืองมูรมันสก์ (Murmansk) อันเป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ในเขต 

Arctic Circle ภายในคาบสมทุรโคลา่ทางตอนเหนือของประเทศรสัเซีย จากนัน้ 
น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรือเทยีบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.azimuthotels.com 

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

เสาร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะสมัผสักบัเรือตดัน า้แขง็ “เลนิน” The Lenin Icebreaker เรือล านีไ้ดช้ื่อ

ว่าเป็นเรือตดัน า้แข็งนิวเคลียรล์  าแรกของโลก สรา้งโดยสหภาพโซเวียต          
ในกรุงเลนนิกราด (Leningrad) ซึ่งเป็นชื่อเดิมของกรุงเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ใน
ปัจจบุนั ใชง้านมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1959 และปลดประจ าการไปเมื่อปี ค.ศ.1989 
เรือล านีถ้กูน ามาตัง้ประจ าการในอ่าวมรูมนัสกอ์ีกครัง้ในปี 2009 เพื่อเฉลิม
ฉลองครบรอบ 50 ปี แลว้พาคณะเที่ยวชมเมืองมรูมนัสก ์ ชมอนสุาวรียท์หารนริ
นาม (Alyosha of Murmansk) ซึ่งถือว่าเป็นแลนดม์ารค์ของเมือง ตัง้ตระหง่าน
อยู่บนเนินสรา้งขึน้เพื่อสดดุีวีกรรมของทหารกลา้ที่รว่มรบ บนเนินนีท้่าน
สามารถเห็นวิวอนัสวยงามของเมืองโดยรอบรวมถึงแหลมกรีนในคาบสมทุรโค
ลา่อีกดว้ย  

 
 

 
 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  Local 
 น าคณะเที่ยวชมหมู่บา้นชาวประมง ที่อ่าวเทรเิบรก์า ที่นี่ถือว่าเป็นดินแดนสดุ

ขอบทวีป รมิฝ่ังมหาสมทุรอารก์ติก ทะเลบาเรนซ ์ ระหว่างทางท่านจะสามารถ
ทราบเรื่องราวประวตัิศาสตรแ์ละวิถีชีวิตประจ าวนัของผูค้นที่นี่ตลอดสองขา้ง
ทาง พาท่านสมัผสักบัความสวยงามของวิวทิวทศันท์ะเลบาเรนซ ์ และความ
อลงัการของน า้ตกที่ไหลลงสูม่หาสมทุรอารค์ติก 
หมายเหต ุ  ถนนมุ่งหนา้สู่เทริเบร์กา บางครัง้อาจถูกปิดอนัเนื่องมาจากสภาพ
ภูมิอากาศซึ่งจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเช็คอย่างละเอยีดวนัต่อวนั ในช่วงตน้ฤดูหนาวและ
ตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ที่เทริเบร์กามักจะมีหิมะตกหนกั ดงันัน้หากท่านที่ตอ้งการจะ
เดินทางไปที่แหลมมหาสมุทรอาร์กติก จ าเป็นจะตอ้งใชส้โนว์โมบิล (ซึ่งจะมี
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ค่าใชจ่้ายเพิ่ม และตอ้งส ารองล่วงหนา้)  
 จากนัน้ น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ECO HOME HOTEL บา้นพกัตากอากาศที่

จะมอบประสบการณส์ดุแสนพเิศษ ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่โอบ
ลอ้มดว้ยแมกไมแ้ละทะเลสาบ ใหท้กุท่านไดส้มัผสัธรรมชาติแบบใกลช้ิดและชม
แสงเหนือไดจ้ากที่นี่ พรอ้มดว้ยสิ่งอ านวยความความสะดวกสบายต่างๆ ภายใน
หอ้งพกัที่มีไวอ้  านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 ชมแสงเหนือ ณ ดินแดนสดุขอบทวีปรมิฝ่ังมหาสมทุรอารก์ติก     เมืองมรูมนัสก ์

เมืองทางตอนเหนือของประเทศรสัเซียเป็นจดุที่ทกุท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบัแสง
เหนืออย่างมาก 

 
 

 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ECO HOME HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.eco-home.pro  
วันที ่5 เทีย่วหมู่บ้านซามิ - ฟารม์สุนัขฮัสกี ้ – ECO HOME HOTEL -        

ชมแสงเหนือ 
อาทติย ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูห่มู่บา้นซามิ (Saami Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ของขาวชนเผ่า

ซามิ พาชมอาคารต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น ทัง้ที่เป็นที่อยูอ่าศยั และอาคาร
กระโจมเอนกประสงค ์ โดยจะมีที่นั่งลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้าสาธิตเลา่
เรื่องราววฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บา้นนี ้  นอกจากนีภ้ายในหมู่บา้นยงั
มีกิจกรรมมากมายใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน อาทิ การปอ้นหญา้แหง้ใหก้วางเรน
เดียร,์ นั่งเลื่อนลากโดยสนุขัไซบีเรียนฮสักีแ้สนเชื่อง และขี่สโนวโ์มบิลส าหรบัคน
ที่ชอบความเรว็และความตื่นเตน้  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเยี่ยมชมฟารม์สนุขัฮสักี ้ ซึ่งเป็นสถานที่เพาะพนัธุส์นุขัและฝึกสนุขัฮสักี ้

ส  าหรบักิจกรรมสนุขัลากเลื่อนหรือ Husky Tours / ฮสักีเ้ป็นสนุขัที่มีสายพนัธุม์า
ยาวนานกว่า 3,000 ปี เพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบรรทกุสิ่งของ หรือเป็นพาหนะใน
พืน้ที่ที่ปกคลมุไปดว้ยน า้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้ึงไดก้ลายมาเป็นสนุขัลากเลื่อน
พนัธุแ์ท ้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสงูสดุในบรรดาสนุขัลากเลื่อนทัง้หมด 
นอกจากนีส้นุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชัเชอร ์ (Musher) เป็นผู้
บงัคบัเลื่อนในการแข่งขนัแตล่ะครัง้จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศในแถบขัว้
โลก หากในวนัที่เราเยี่ยมชมฟารม์มีหิมะมากพอ ท่านยงัสามารถทดลองนั่งลาก
เลื่อนสนุขัไดอ้ีกดว้ย 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 ชมแสงเหนือ ณ ดินแดนสดุขอบทวีปรมิฝ่ังมหาสมทุรอารก์ติก     เมืองมรูมนัสก ์

เมืองทางตอนเหนือของประเทศรสัเซียเป็นจดุที่ทกุท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบัแสง
เหนืออย่างมาก 

 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ECO HOME HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.eco-home.pro 
วันที ่6 มูรมันสก ์- บินสู่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - วังแคทเธอรีน  

(พุชกิน้วิลเลจ)  
อาทติย ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูส่นามบินเมืองมรูมนัสก ์ เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูน่ครเซน็ตปี์

เตอรส์เบิรก์ 
 

11.30 น. เดินทางสูน่ครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ โดยสายการบินภายในประเทศ SU6344 (11.30-13.20) 
13:20 น. ถึงสนามบินกรุงเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ พระเจา้ปีเตอรม์หาราช (PETER THE 

GREAT) แห่งรสัเซีย ทรงโปรดใหส้รา้งเมืองนีข้ึน้ และในยคุของพระราชินีแคเธอ
รีนมหาราชินี (Catherine the Great) ไดท้รงชกัน านกัปราชญร์าชบณัฑิต 

 

http://www.eco-home.pro/
http://www.eco-home.pro/
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ตลอดจนศิลปินแขนงต่าง ๆ จากยโุรป เขา้มาพ านกัอาศยัในนครเซนตปี์เตอร์
สเบิรก์ เพื่อใหเ้ขาเหลา่นีส้รา้งความเจรญิใหร้สัเซีย ท าใหน้ครแห่งนีม้ีกลิ่นอาย
ยโุรป ทัง้ทางดา้นศิลปกรรมสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมความเป็นอยู่          
รถโคช้รอรบัคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือหมู่บา้นพุชกิน้ 

(Pushkin Village) และบ่อยครัง้ที่ถูกเรียกว่า หมู่บา้นพระเจา้ซาร ์เพราะที่นี่เป็น
เมืองที่พระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงพระราชทานที่ดินใหแ้ก่ พระนางแคทเธอรีน 
ชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิน้ ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวี
เอกผู้นีเ้คยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี ้ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่า 
พระราชวังแห่งนีม้ีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆในโลก ชมห้องอัมพัน 
(Amber Room) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิไดท้ี่
ช่างจากเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่  1 แห่งรัสเซีย
ป ระกอบด้วย  แผ่ น ไม้โอ๊ กขนาด ให ญ่  6 ชิ ้น  เนื ้อที่  100 ตารางเมตร           
ประดับอ าพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้ง
อ าพันถูกสรา้งขึน้ใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ 
มากกว่า 142 ลา้นดอลลา่ห ์

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ทีว่ัง 
Nikolaevsky Palace เชิญลิม้ชิมรสไข่ปลาคาเวียร,์ เหลา้วอ้ดกา้ หรือ แชมเปญ 
พรอ้มฟังเสียงเพลงและดนตรีขบักลอ่มในแบบรสัเซียพืน้เมือง 

Local 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรือ
เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

www.sokoshotels.fi  

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

จันทร ์

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

Museum & Winter Palace) พระราชวงัอนัยิ่งใหญ่อดีตที่ประทบัของซารแ์ห่ง
รสัเซีย ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง มีบนัไดกว่า 200 บนัได 
และความยาวของระเบียงยาวกว่า 30 กิโลเมตร เป็นที่เก็บสมบตัิล  า้ค่าของ
ราชวงศ ์รวมทัง้สมบตัิจากทั่วโลกกว่า 2.7 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกร
เอกชัน้เยี่ยมของโลกมากมาย อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล,           
เอล  เกรโก,้ แวนโก๊ะ, ปิกสัโซ่และศิลปินอื่นๆ   

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ Peterhof หรือ Petrodvorets  ตัง้อยู่

รมิฝ่ังทะเลบอลติค เป็นพระราชวงัที่สวยงาม โดดเด่น ไม่เหมือนใคร สรา้งขึน้ใน
สมัยของพระเจ้าปีเตอรม์หาราช สถานที่แห่งนี ้สรา้งขึน้เพื่อใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร ้อนของกษัตริย์รัสเซีย  ซึ่งประกอบไปด้วยตัว
พระราชวงั สวนตอนล่างและสวนตอนบน แมว่้าตวัพระราชวงัแห่งนีจ้ะไม่ใหญ่
มาก แต่ก็เต็มไปดว้ยบรรยากาศแห่งการพกัผ่อนในช่วงฤดรูอ้น       งดงามและ
ร่มรื่น     น าท่านชมบรรยากาศสวนสวยบริเวณพระราชวังและเก็บภาพความ
ประทบัใจ   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
www.sokoshotels.fi  

http://www.sokoshotels.fi/
http://www.sokoshotels.fi/
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วันที ่8 เทีย่วชมเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - สนามบินพัลโกโว - มอสโคว ์- 
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมืองที่กวีเอกชาว

รัสเซีย อเล็กซานเดอร ์พุชกิ ้น ได้ขนานนามเมืองนี ้ว่า "หน้าต่างแห่งยุโรป" 
เพราะว่าเป็นเมืองท่าที่สามารถติดต่อกับประเทศต่าง ๆ หรืออีกนามหนึ่งคือ     
เวนิสทางตอนเหนือ รถโค้ชพาชมเมืองอันแสนคลาสสิค สถาปัตยกรรมอัน
งดงาม ผ่านชมวิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) เป็นหนึ่งในมหาวิหาร
ที่สวยที่สุดของรสัเซียออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส, โบสถแ์ห่งหยดเลือด 
(Church of Christ's Resurrection) สร้างขึน้เพื่อร  าลึกถึง พระบิดาพระเจ้า 
อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 ผูป้ลดปล่อยชาวนาซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบ์ริเวณนี ้ในปี 
ค.ศ.1881 ภายในตกแต่งวิจิตรบรรจงดว้ยฝีมือจิตกรกว่า 30 คน, อนุสาวรีย ์ 
พระเจ้าปีเตอรม์หาราช (Bronze Horseman) อนุสาวรีย์แห่งแรกที่สรา้งเป็น
อนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตรยิพ์ระองคแ์รกที่ไดข้นานนาม
ว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่นี่เป็นจุดชมทัศนียภาพของ
เมือง เช่น วิวของแม่น า้เนวาและสถานที่ต่างๆ ไดอ้ย่างกวา้งไกล  

 

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

เพื่อต่อเครื่องกลบักรุงเทพฯ  

17.30 น. เดินทางสูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ S71014 (1730-1910) 
22.00 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG975   
วันที ่9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ พฤหัสบดี 
10.50 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั  โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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ก าหนดวันเดินทาง 
15 – 23 ม.ค. 2563 5 – 13 ก.พ. 2563 18 – 26 มี.ค. 2563 

ค่าทวัรต์่อท่าน :   
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

➢ เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
➢ เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 
➢ พกัหอ้งเด่ียวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room) 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (ผูใ้หญ่) หกัใบละ 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (เด็ก)     หกัใบละ  

125,000.- 
116,000.- 
100,000.- 
18,000.- 

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

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั สายการบินไทย และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรสัเซีย รวมค่าภาษีและสว่นเพิ่มของ

น า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งสว่น
ใหญ่จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ
(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแตล่ะประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2€ / ท่าน / วนั 
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

✓ ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่าน
ละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่

ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ
ลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิก
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การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น  า
เที่ยว ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่น  า
เที่ยว ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น  าเที่ยว  
ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้  ามาหกัจาก
เงินค่าบรกิารที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบรกิารที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียก
จากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
   2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า  
   2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
   2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น  ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญัติธุรกจิน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์
 พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ได้
ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่
แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND 
ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่
กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสาย
การบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิม่ที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
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โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)  
 ▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมี
ความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งติดกันตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกับวนัที่สถานที่เขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่
นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ แต่หากมีการลา่ชา้ หรอืเหตหุนึ่งเหตใุดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใด
ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจาก
เจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

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

▪ ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ  โหลดไดท้่าน
ละ 1 ใบเท่านัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / 
ท่าน 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนด

ที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
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การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ประเทศไทยและรสัเซีย มีขอ้ตกลงรว่มกนัในการยกเวน้การตรวจลงตราวีซ่า  
ที่เป็นไปเพื่อจดุประสงคข์องการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วนั ผลของสญัญาท าใหท้ัง้คนไทยและรสัเซีย 

สามารถเขา้เดินทางไปเที่ยวในประเทศคู่สญัญาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่าก่อนเดินทาง 
โดยพาสปอรต์ของผูเ้ดินทางตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนขึน้ไป 

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


