
    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
จดุเด่นของรายการ 

พกัโรงแรม � ดาวเชนอินเตอรใ์นเมือง ไม่เหนื�อย การเดินทาง 
บินตรงสู่มอสโคว ์ด้วย สายการบินไทย สะสมไมล ์'(% 

รบัประทานอาหารมื+อพิเศษ ขาปยูกัษ์ คมัชตักา พร้อมแชมเปญ 
ชมแสงเหนือจใุจ / คืนเตม็ (มรูมานสก ์2 คืน // คีรอฟ 6 คืน) 

ขบัสโนวโ์มบิลตะลยุหิมะ บนลานนํ+าแขง็กว้างใหญ่ 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      (วันพฤหัสบดี) 

07.30  น.  คณะพร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั ,น - เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป) เคาน์เตอร์

สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก  

10.50 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว์ โดยเที�ยวบนิที� TG 974 

17.10 น. ถงึสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลงัจากผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  



    

 

 

20.00 น. � บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารท้องถิ�น 
21.30 น. นําทา่นเข้าที�พกั Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเทา่ (3) 

 

วันทีIสอง   มอสโคว์                 (วันศุกร์) 
 

      
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ที�โรงแรม (เช็คเอาท์) 

เช้า นําทา่นเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจดุกําเนิดแหง่ประวตัิศาสตร์

รัสเซีย ที�มีอายยุาวนานกวา่ 850 ปี ชม พิพธิภัณฑ์อาร์เมอร์รีIแชมเบอร์ ซึ�งเป็นที�เก็บสมบตัิลํ ?าคา่ของกษัตริย์

รัสเซีย อันได้แก่ บลัลังค์เพชร, บลัลงัค์งาช้าง,ราชรถทองคํา,เครื�องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรป

รวมถึงไข่อีสเตอร์ที�หาชมได้ยากยิ�ง จากนั ?นชมโบสถ์อสัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชม

ระฆงัยกัษ์ที�ใหญ่ที�สดุในโลก จากนั ?น เดนิทางสูน่ามบนิ   

เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บา่ย   นําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากบัสถาปัตยกรรม

หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตง่ประดบัประดาภายในสถานีตา่งๆ ด้วยกระจกสี หินออ่น ฯลฯ จน

ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที�มีศิลปะที�งดงามยิ�ง จากนั ?นให้เวลาท่านอย่าง

อิสระ เพื�อเลือกซื ?อสินค้าพื ?นเมืองที� IZMAILOVO MARKET ตลาดนดัจตุจกัรของกรุงมอสโคว์ ที�รวบรวม

สินค้าพื ?นเมืองนานาชนิด ไว้จําหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้า

คลมุไหล,่ อําพนั ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

19.00 น.  �  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารท้องถิ�น 

21.30 น. นําทา่นเข้าที�พกั Radisson Blu Belorusskaya Hotel  หรือเทียบเทา่ (I) 

วันทีIสาม   มูรมานสก์       (วันเสาร์)  



    

 

 

    
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ที�โรงแรม 

เช้า  นําทา่นชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียที�ยิ�งใหญ่ตั ?งอยู่บนเนิน

เขา 7ลกู มีแมนํ่ ?ามอสควาไหลผา่นกลางเมือง   ชมยา่นธุรกิจการค้าจตุรัสแดง ซึ�งได้ชื�อวา่เป็นจตัรัุสที�ใหญ่

ที�สดุในมอสโคว์ต้นแบบของจตัรัุสเทียนอนัเหมินของปักกิ�ง,วิหารเซ็นต์บาซิล สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว์ 

สร้างขึ ?นในสมยัพระเจ้า      อิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหวัหอม  9 โรง  ซึ�งเชื�อมตอ่กนัเป็นอยา่ง

กลมกลืน ชมสุสานเลนิน อนสุรณ์สถานของผู้ นําพรรคบอลเชวิคที�ปัจจบุนัลม่สลายไปกบัความยิ�งใหญ่ของ

สหภาพโซเวียต อิสระ  ช้อปปิ ?งที�ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที�มีสินค้าแบรนด์เนมชื�อดงัของยโุรปยี�ห้อตา่งๆ 

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

15.40 น.  ออกเดินทางไปยัง มูรมานสก์ โดยสายการบินแอร์โร่ฟล็อต เทีIยวบินทีI  SU 1324 (เนืIองจากประเทศ

รัสเซีย เข้มงวดเกีIยวกับเรืIองนํ ,าหนักกระเป๋ามาก กําหนดให้ไม่เกิน ij กก. ซึIงบางครั,งอาจรวมถึง

กระเป๋าทีI นําขึ ,นเครืI องมาชัI งรวมด้วย ซึIงอาจจะทําให้ท่านต้องจ่ายค่านํ ,าหนักเพิIม จึงขอให้ทุกท่าน

คาํนวณเรืIองนํ ,าหนักของกระเป๋าด้วย) 

18.05 น.  ถึง มูรมานสก์  เป็นเมืองท่า ตั ?งอยู่ในเขต Arctic Circle  ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศ

รัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกบัประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวนัตกติดกบั ประเทศฟินแลนด์ และถ้าเดินทาง

ด้วยรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั�วโมง ก็จะถึงชายแดนของนอร์เวย์ และฟินแลนด์ 

20.00 น � บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารท้องถิ�น Tundra Restaurant 

21.30 น. นําคณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกบัสิ�งมหศัจรรย์ทาง

ธรรมชาติที�หาดูได้เฉพาะพื ?นที�ภายในรัศมี TUUกม.จากขั ?วโลกเท่านั ?น *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสง

เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสทีIจะได้เห็น

ขึ ,นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสาํคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีIยนได้ตามความเหมาะสม*** 

23.30 น.  นําทา่นเข้าที�พกั AZIMUT HOTEL MURMANSK  หรือเทียบเทา่ (3) 

วันทีIสีI      มูรมานสก์ - คีรอฟ              (วันอาทติย์) 
 



    

 

 

   
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ที�โรงแรม  / (จดักระเป๋าเล็กสําหรับค้างคืนที�เมืองคีรอฟท์ 3คืน) 

เช้า  นําท่านชมรอบเมืองมูรมานสก์ บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื�นไปในมหาสมุทร เข้าชม 

พิพิธภัณฑ์เรื�องราวท้องถิ�น Museum of local Lore จัดแสดงเรื�องราวของชาวซามี�หรือแลปส์ ที�เข้ามาตั ?งถิ�น

ฐานตั ?งแตปี่ค.ศ.3fgh  จากนั ?นนําท่านชมอนสุาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที�สร้างขึ ?นเพื�ออทิุศให้กบัเหล่า

ทหารกองทพัของโซเวียตที�สามารถตรึงกองกําลงัเพื�อหยดุยั ?งการรุกคืบจากกองทพัเยอรมนัเป็นรูปปั ?นขนาดสงู

ถึง Tf.f เมตร สงูเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีนํ ?าหนกักว่า f,UUU ตนั จากนั ?น นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองคิ

รอฟสค์ (Kirovsk)  

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ�น Baryeti Restaurant   

บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที�สร้างขึ ?นจากหิมะทั ?งหมด ที�มีการสร้างประติมากรรมนํ ?าแข็งเป็น

รูปร่างตา่งๆที�สวยงาม มีทั ?งอาคาร,รูปปั ?น, โบสถ์นํ ?าแข็ง,อโุมงค์ถํ ?า,เฟอร์นิเจอร์ตา่งๆ ให้ท่านได้สนกุตื�นเต้นกับ

การขบัรถสโนว์โมบลิ (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ที�ทา่นสามารถขบัรถไปบนหิมะ ลานนํ ?าแข็งกว้างใหญ่ ซึ�งเป็น

ประสบการณ์สดุสนกุและเร้าใจเป็นอยา่งยิ�ง 

นําทา่นเข้าที�พกั โรงแรมชั,นหนึIง Tirvas Hotel (Renovated room) หรือเทียบเทา่  

19.30 น � บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

21.00 น. นําคณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุง่หิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดทา่นจะพบกบัสิ�งมหศัจรรย์ทาง

ธรรมชาตทีิ�หาดไูด้เฉพาะพื ?นที�ภายในรัศมี TUUกม.จากขั ?วโลกเทา่นั ?น *** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสง

เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสทีIจะได้เห็น

ขึ ,นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสาํคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีIยนได้ตามความเหมาะสม*** 

00.00 น.  นําทา่นเข้าที�พกั โรงแรมชั,นหนึIง Tirvas Hotel (Renovated room) หรือเทียบเทา่ (4) 

วันทีIห้า    คีรอฟ - มูรมานสก์             (วันจันทร์) 
   



    

 

 

   
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ที�โรงแรม 

เช้า  นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง โลโวเซโร่ ชมหมู่บ้านชาวซามีI (Sami village) ชาวซามี�เป็นชนเผา่พื ?นเมืองดั ?งเดมิ มี

อาชีพลา่สตัว์ ในหมู่บ้านมีกวางเรนเดียร์ และสตัว์เมืองหนาวรวมไปถึงกิจกรรมที�นา่สนใจมากมาย ท่าน

สามารถให้อาหาร และลองขี�กวางเรนเดียร์หรือ สโนว์โมบิลได้  

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูฟ่าร์มสนุขัพนัธุ์ฮสักี ? (Husky Farm) ให้ทา่นได้ชมความนา่รักของสนุขัแสนรู้ เป็นพนัธุ์ที�ฉลาด

เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซึ�งชาวแลปป์ได้เลี ?ยงสนุขัพนัธุ์นี ?เพื�อใช้ในการลากเลื�อนบน

นํ ?าแข็งหรือหิมะ ให้ทา่นได้สมัผสัประสบการณ์นั�งรถเทียมสนุขัฮสักี ?ลากเลื�อน(Husky Sledding) โดยที�ฟาร์มนี ?

จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื ?นเมือง กบับรรยากาศต้อนรับที�แสนจะอบอุน่ จากนั ?นนําทา่นสูเ่มืองมรู

มานสก์ (Murmansk) 

19.00 น � บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

20.30 น. นําคณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุง่หิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดทา่นจะพบกบัสิ�งมหศัจรรย์ทาง

ธรรมชาตทีิ�หาดไูด้เฉพาะพื ?นที�ภายในรัศมี TUUกม.จากขั ?วโลกเทา่นั ?น *** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสง

เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสทีIจะได้เห็น

ขึ ,นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสาํคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีIยนได้ตามความเหมาะสม*** 

23.30 น.  นําทา่นเข้าที�พกั โรงแรมชั,นหนึIง Azimut Hotel หรือเทียบเทา่ (5) 

วันทีIหก   มูรมานสก์ – มอสโคว์      (วันอังคาร) 
 

    
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ที�โรงแรม (เช็คเอาท์) 



    

 

 

เช้า  นําท่านเข้าชม เรือทําลายนํ ,าแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear powered Icebreakers รุ่น Leninซึ�งเป็นเรือ

ทําลายนํ ?าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.3wfx ที�เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์

สเบิร์ก ที�กลับมาใช้ชื�อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซ เวียต ซึ�งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้

นกัท่องเที�ยวได้เข้าชมอยู่ที�เมืองมรูมานสก์ นี ? ขณะที�รุ่นอื�น ๆ ถดัมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื�น ๆ 

ยงัปฏิบตัิการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื�อเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลําก็ใช้การนํา

นกัทอ่งเที�ยวไปสํารวจขั ?วโลกเหนือ สมควรแก่เวลา ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมืองมรูมานสก์ 

เที�ยง �  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมอสโคว์ โดยสายการบนิแอร์โร่ฟล็อต เทีIยวบินทีI SU 1321 (เนืIองจากประเทศรัสเซีย 

เข้มงวดเกีIยวกับเรืIองนํ ,าหนักกระเป๋ามาก กาํหนดให้ไม่เกิน ij กก. ซึIงบางครั,งอาจรวมถงึกระเป๋าทีI

นําขึ ,นเครืIองมาชัIงรวมด้วย ซึIงอาจจะทาํให้ท่านต้องจ่ายค่านํ ,าหนักเพิIม จึงขอให้ทุกท่านคาํนวณเรืIอง

นํ ,าหนักของกระเป๋าด้วย)  

15.25 น ถึงทา่อากาศยาน กรุงมอสโคว์  จากนั ?น นําคณะชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที�ใหญ่ที�สดุใน

รัสเซียซึ�งได้รับการบรูณะขึ ?นใหมเ่นื�องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ xfU ปีของกรุงมอสโคว์  จากนั ?นให้ทา่นได้ 

ช้อปปิ ?งที�ถนนคนเดินยา่น อารบัต (ARABAT STREET) เป็นถนนที�มีมาตั ?งแตส่มยัศตวรรษที� 3f ในอดีตเป็น

ที�อยูข่องชนชั ?นขนุนาง และศิลปินที�มีผู้อปุถมัภ์ ตอ่มาในสมยัสหภาพโซเวียต ถนนอารบตัเป็นยา่นที�พกัของ

สมาชิกระดบัสงูของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจบุนัถนนอารบตั กลายเป็นถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงที�สดุของรัสเซีย 

เป็นแหลง่ของศลิปิน จิตรกร ร้านขายของที�ระลกึ ร้านกาแฟ ศนูย์วฒันธรรม และโรงละคร เป็นต้น  

18.00 น นําทา่นล่องเรือในแม่นํ ,ามอสควา โดย  Radisson Royal 

21.30 น � บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 

23.00 น. นําทา่นเข้าที�พกั Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเทา่ (6) 

วันทีIเจ็ด    มอสโคว์ – กรุงเทพฯ      (วันพุธ) 
 

   
08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ที�โรงแรม (เช็คเอาท์) 



    

 

 

เช้า  นําคณะชม พระราชวงัซาริสซีโน่พาเลซ (tsaritsyno palace)ที�สร้างขึ ?นโดยพระเสาวนีย์ของพระนางแคทเธอรี

นมหาราชินีในปี 3ggf เพื�อใช้แปรพระราชฐานและพํานกัในระหว่างที�อยู่กรุงมอสโคว์ออกแบบโดยสถาปนิก 

VASILY BAZHENOV ที�ออกแบบให้ตวัวงัเป็นรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้าเชื�อมตอ่โดยหอคอย x หอที�ก่ออิฐแดงเปลือย

ตดักับกรอบบวัคิ ?วบานประตแูละหน้าต่างสีขาวประดบัประดาด้วยยอดแหลมรายล้อมไปด้วยความร่มรื�นของ

มวลหมู่ไม้นานาพรรณและสระนํ ?าขนาดใหญ่ที�แบง่สดัส่วนของสวนนํ ?าพสุวนดอกไม้เกาะกลางนํ ?าและสะพาน

ข้ามเนิน  คคูลองสวยงามลงตวัพระราชวงัได้ทําการบรูณะซ่อมแซมโดยผู้ว่าการกรุงมอสโคว์  เมื�อปีค.ศ. IUUh  

เพื�อใช้เป็นแหล่งสนทนาการพกัผอ่นหย่อนใจและตวัพระราชวงัใช้เป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงนิทรรศการศิลปวตัถุ

ที�มีมากกว่า TUU,UUU ชิ ?นอาทิเช่นห้องภาชนะที�ทําด้วยกระเบื ?อง, ห้องทรงอกัษร, ห้องภาพเขียนสีนํ ?ามนั ,ห้อง

โถงบลัลงัก์สีทองอร่าม 

เที�ยง �  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ให้เวลาทา่นอย่างอิสระเพื�อช็อปปิ ?ง ณ ห้างสรรพสินค้า Vega Mall ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของกรุงมอสโคว์ 

สมควรแก่เวลา ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิเพื�อเตรียมตวัเดนิทางกลบัประเทศไทย 

18.40 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 975 

วันทีIแปด   กรุงเทพฯ       (วันพฤหัสบดี)  

07.30 น.  ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดวันเดนิทาง 
(คณะเดนิทางอย่างน้อย �� ท่าน) 

ราคาผู้ใหญ่ เดก็ �- � ปี พัก
กับผู้ใหญ่ � ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ �- � ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ � ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี%ยว 
เพิ%ม 

 
29 พฤศจิกายน – 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 หลังการจองและชาํระส่วนที%เหลือก่อน 

วันเดนิทาง �  วนั “เพื%อยืนยันการเดนิทาง และกรุณาส่งแฟ็กซ์ ใบโอนเงนิมาที%บริษัทฯ  
 
 
อัตราค่าบริการรวม 
�ตั�วเครื�องบนิชั ?นทศันาจร (หมูค่ณะ) ไป-กลบั สายการบนิไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)  
     และเที�ยวบนิภายในประเทศ สายการบนิ Aeroflot Airline เส้นทาง มอสโคว์ – มรูมานสก์ – มอสโคว์       
�คา่ที�พกัโรงแรมชั ?นหนึ�ง รวม � คืน  
 มอสโคว์ ที�โรงแรม Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเทา่ 
 มูรมานสก์ ที�โรงแรม Azimut Hotel หรือเทียบเทา่  
 คีรอฟ ที�โรงแรม Tirvos Hotel หรือเทียบเทา่ 
�คา่อาหารทกุมื ?อตามที�ระบใุนรายการ อาหารมื ,อพเิศษ ขาปูยักษ์ คัมชัตกา พร้อมแชมเปญ 

�คา่รถโค้ชปรับอากาศรับ-สง่คณะ ตามรายการเดนิทาง 
�คา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบใุนรายการ  
�คา่บริการในการจดันําเที�ยวอื�นๆ และมคัคเุทศก์ผู้ ชํานาญงาน ตลอดการเดนิทาง 
�คา่ประกนัการเดินทาง (อบุตัเิหต)ุ ตามเงื�อนไขประกนักลุม่ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน T,UUU,UUU บาท 
�คา่ทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ทา่นละ 3 ใบ สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของลกูค้าเอง 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
�ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามทีIท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ) 
�ค่าทปิไกด์ท้องถิIน, คนขับรถท้องถิIน (ท่านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เดก็ ราคาเดียวกัน) 
�คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
�คา่ธรรมเนียมคา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
�คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ 



    

 

 

�ค่ากระเป๋าสัมภาระทีIเกินกว่า ~ ใบ นําหนักจาํกัดเพียง i� กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดใน
เรืIองนํ ,าหนักเกินอย่างมาก) 
 
เงืIอนไขการจอง 
3. หนงัสือเดินทางไทย ไมต้่องขอวีซา่เข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยูไ่ด้ไมเ่กิน TU วนั กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดนิทาง
ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ตํIากว่า � เดือน 
I. ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที�มีผู้ เดนิทางตํ�ากวา่ IU ทา่น โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 3U วนั 
ก่อนเดนิทาง 
T. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไมรั่บผิดชอบตอ่การเสียหายที�เกิดจากอบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั  
การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนดัหยดุงาน ความลา่ช้าของเที�ยวบนิ หรือการยกเลิกเที�ยวบนิของสายการบนิ  
การเดนิเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ�น และการถกูปฏิเสธให้เข้าเมืองในตา่งประเทศ ซึ�งอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ ตลอดจน 
คา่ใช้จา่ยเพิ�มเตมิที�เกิดขึ ?น ไมว่า่จะเป็นเรื�องการเจ็บป่วย  การถกูทําร้าย การสญูเสีย ความลา่ช้า หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ 
เนื�องจาก บริษัทฯ ได้ทําการสํารองจา่ยคา่บริการทั ?งหมดให้กบัตวัแทนก่อนการเดนิทาง 
h. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ในกรณีที�มีการขึ ?นลงของอตัราแลกเปลี�ยน 
เงินตราตา่งประเทศ หรือการขึ ?นราคาของภาษีนํ ?ามนั (FUEL SURCHARGE) ของสายการบนิ 
f. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหวา่งเดินทาง จะถือวา่ทา่นสละสิทธิ�ในรายการนั ?นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�
จะไมคื่นคา่บริการที�ทา่นไมไ่ด้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไมไ่ด้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของทา่นก่อนการเดนิทาง 3U 
วนั 
�. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯ ขนสง่ หรือหนว่ยงานที�ให้บริการ ผู้จดัจะดําเนินการ โดยสดุความสามารถที�จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
ลกูค้า และจะคืนเงินให้สําหรับคา่บริการนั ?นๆ ตามความเป็นจริงที�ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบนิ 
g. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิ�ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั ?งสิ ?นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้ มีอํานาจของทางบริษัทฯ กํากบัเทา่นั ?น 
x. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆได้เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู้ เดนิทาง
ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การ
ถกูปฏิเสธในกรณีอื�น 
w. เมื�อทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทั ?งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ      ทาง
บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

การยกเลิก 



    

 

 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง �~ วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น &' วัน ไมค่ิดคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการ 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง ~�-�j วันขึ ,นไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น ('-&& วัน หกัคา่มดัจํา ทา่นละ 30,000 บาท 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง ~j-~� วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น ()-(& วัน หกัคา่ใช้จา่ย fU % ของราคาทวัร์ 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง �-� วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น *&-*+ วัน หกัคา่ใช้จา่ย gf% ของราคาทวัร์ 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง ~-� วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น *-*, วัน   หกัคา่ใช้จา่ย 3UU% ของราคาทวัร์ 

- ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื�องจากการถกูปฏิเสธจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนา 

  ไมส่จุริต หกัคา่ใช้จา่ย 3UU% 
 

ใบตอบรับการเดนิทาง 
 
รายการทัวร์  รายการท่องเทีIยว แสงเหนือ � วัน � คืน วันทีIเดนิทาง                           .                

 
ชืIอภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดนิทาง) 
(3.)       (�.)       
(I.)       (g.)       
(T.)       (x.)       
(h.)       (w.)       
(f.)       (3U.)       
 
ตั�วเครื�องบนิ � ชั ?นประหยดัตามรายการ ***  � ชั ?นธุรกิจ จา่ยเพิ�ม  
   
โทรศพัท์ที�ตดิตอ่ได้    มือถือ     แฟ็กซ์      
 
จํานวนผู้ เดนิทางทั ?งหมด.................ท่าน (ผู้ใหญ่................ทา่น / เดก็ตํ�ากวา่ 3I ปี....................ทา่น) 
จํานวนห้องพกัที�ใช้ทั ?งหมด..............ห้อง (ห้องคู.่............. ห้องเดี�ยว............. ห้อง T เตียง..............) 
 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อืIนๆ ตามทีIท่านต้องการ 

อาหาร  �ไมท่านเนื ?อววั �ไมท่านเนื ?อหม ู �ไมท่านสตัว์ปีก � ทานมงัสวิรัต ิ
ทีIนัI ง  � ริมหน้าตา่ง  � ริมทางเดนิ  �อื�นๆ........................................... 
 


