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•กร ุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน, โชว์เซอร์คสั รัสเซีย
•เมืองมูรม์ นั สค์ ตามล่าแสงเหนือ พร้อมกิจกรรมเมืองหิมะ
•เมืองครีรอฟ ตามล่าแสงเหนือ เมืองหิมะ ขับรถสโนโมบิล
พิเศษ!!!! - นัง่ กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน, นัง่ รถเส ุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
วันแรก/

กรุงเทพฯ – สุ วรรณภูมิ

-/-/-

17.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ Q
สายการบินเอทิฮดั เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รอทาการเช็คอินกรุ ณาสังเกตุป้าย I LOVE NORTHLIGHT RUSSIA
20.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY401 BKKAUH 20.10-00.05 เชิ ญเพลิดเพลินกับจอทีวสี ่ วนตัว
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วันที่สอง อาบูดาบี-มอสโค-พระราชวังเครมลิน-พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ -จัตุรัสแดง- เซนต์ ซาเวียร์ -เซอร์ คสั โชว์ B/L/D
00.05 น.
ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่ องบินไปมอสโคว์
02.40 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ เที่ยวบิน EY65 AUHDME 02.40-07.20
07.20 น.
ถึงสนามบินเดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง)
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้อย
เช้า
นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารเซนต์ บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) สัญลักษณ์สาคัญของ
กรุ งมอสโคว์ โดมรู ปหัวหอม สี สันสดใส ตั้ง ตระหง่ านสง่ างาม ขนาบข้างด้วยกาแพงเครมลิ น
สร้ างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถานในการรบชนะเหนื อกองทัพของมองโกลที่
เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 นาท่านสัมผัสความวิจิตรงดงามของ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีต
สหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ที่ จัตุรัสแดง ซึ่ งเป็ นสถานที่สาคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์เป็ น
จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้ มีพ้ืนที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทา
หน้าที่ เป็ นสถานที่ จดั งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรั สเซี ยมาหลายยุคหลายสมัย บริ เวณจัตุรัสแดงยัง
ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่ นๆ รายรอบอีกมากมายเช่ น พระราชวังเครมลิ น พิพิธภัณฑ์
ประวัติรัสเซี ย จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ ที่อยูใ่ นบริ เวณพระราชวังเครมลิ น
พิพิธภัณฑ์น้ ี เป็ นสถานที่เก็บสมบัติล้ าค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เสื้ อเกราะที่ใช้รบใน
สมรภูมิ เครื่ อง เงิ น ทอง เพชรพลอยเครื่ องทรงของกษัตริ ยพ์ ระเจ้าซาร์ และซารี น่า จากนั้นเข้าชม
พระราชวังเครมลิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่ งนครเคียฟ เจ้าชายยูริโดลโกรู กี
มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ปัจจุบนั พระราชวังเค
รมลิ นเป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ต้ งั สถานที่สาคัญหลายแห่ ง ชม โบสถ์ อัสสั มชั ญ วิหารหลวงที่เก่าแก่
สาคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบ
พิ ธี ราชาภิ เษก ชมป้ อ มปื นใหญ่ , ชมระฆังยัก ษ์ ที่ใ หญ่ ที่สุ ด ในโลก ชม ห้ า งสรรพสิ นค้ า GUM
ห้างสรรพสิ นค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งมอสโคว์ ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน
ชมมหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ มหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็ นอนุสรณ์ที่รัสเซี ยมีชยั ชนะต่อกองทัพ
นะโปเลียนในปี ค.ศ.1812 เป็ นวิหารที่ยงั ใช้ทาพิธีการทางศาสนาอยูใ่ นปั จจุบนั ห้ามใช้เสี ยงดัง
17.00 น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมการแสดงละครสั ตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุ นขั
ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่ง
การแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ ยงั มีบริ การ
ถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมี ของที่ระลึกด้วย***กรณี ละครสัตว์งดการแสดงและซึ่ งบางครั้งการงด
การแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
ค่า
 นาท่านสู่ ที่เมืองมอสโค VEGA IZMAILOVO HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ าม มอสโคว์ –มูร์มนั สค์–หมู่บ้านซามิ–นัง่ กวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน–ล่าแสงเหนือ
เช้า
10.35 น.
13.10 น.

ค่า

B/-/D

 รับประทานอาหารเช้ าทีใ่ นโรงแรมฯ – เช็คเอ้าท์ เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มนั สค์โดยสายการบินนอรดาเวีย เที่ยวบินที่ 5N5710
ถึงสนามบินเมืองมูร์มันสค์ รับกระเป่ าแล้วเรี ยบร้อย นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นซามิ (Sami Village)
ณ หมู่บา้ นชาวพื้นเมืองหมู่บ้านซามิ นี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการ
แต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยูต่ ้ งั แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนื อของคาบสมุทรโคลา
และคาบสมุ ท รสแกนดิ น เวี ย โดยสื บ สานวิ ถึ ชี วิ ต ดั้ง เดิ ม ชมสั ต ว์เ มื อ งหนาวเช่ น กวางเรนเดี ย ร์
(Reindeer) หมาป่ า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัส
ประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนื อ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้ งฟ้าโปร่ ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ ง แสงออโร
ํ น *** การพบเห็น
ร่ า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสี เขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่าคื
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาหนดหรื อทราบล่วงหน้าได้
โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
นาเข้าสู่ ที่พกั เมืองมูร์มสั สค์ โรงแรม PARK INN BY RADISSON HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที่สี่

ฟาร์ มสุ นัขพันธุ์ฮัสกี–้ นั่งรถเสุ นัขฮัสกีล้ ากเลื่อน-เมืองหิมะ-ขี่รถ Snow Mobile-ตามล่ าแสงเหนือ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองครีรอฟ สู่ ฟาร์ มสุ นัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุ นขั
แสนรู ้ เป็ นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่ นเขตหนาว ซึ่ งชาวแลปป์ ได้เลี้ยงสุ นขั
พันธุ์น้ ีเพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรื อหิ มะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุ นัขฮัสกี้
ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์ มนี้ จะบริ การต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับ
บรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น
 รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิ มะทั้งหมด ที่มีการสร้าง
ประติมากรรมน้ าแข็งเป็ นรู ปร่ างต่างๆที่สวยงาม มีท้ งั อาคาร,รู ปปั้ น, โบสถ์น้ าแข็ง,อุโมงค์ถ้ า
,เฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิ มะ ที่ท่าน
สามารถขับรถไปบนหิ มะ ลานน้ าแข็งกว้างใหญ่ ซึ่ งเป็ นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็ นอย่างยิง่
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนื อ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้ งฟ้าโปร่ ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ ง แสงออโร
ํ น *** การพบเห็น
ร่ า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสี เขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่าคื
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาหนดหรื อทราบล่วงหน้าได้
โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
นาเข้าสู่ ที่พกั เมืองครี รอฟ โรงแรม SEVERNAYA HOTEL หรื อเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า

B/L/D

EGYTHAI TOURS & TRAVEL CO., LTD
125/12 Soi Ruamrudee 4, Ploenchit Rd.,Lumpini , Patumwan , Bangkok 10330
TEL.: 662 650 7667, 662 650 7593-4 / FAX: 662 651 4822
Licence No.11/3536 / Website: www.egythai.co.th, E-mail: info_thailand@egythai.com

วันที่ห้า

เช้า
เที่ยง
14.00
17.00 น.
เย็น

ค่า

สนามบินมูร์มนั สค์ – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ - ถนนอารบัต

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์
จากนั้นนาท่านเดินทาง จากนั้นนาท่านสู่ เมืองมูร์มนั สค์(Murmansk)
 รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมูร์มนั สค์
ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ช.ม.) (โปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
ถึงสนามบินมอสโคว์ รับกระเป๋ าแล้วเรี ยบร้อยนาท่านสู่ กรุ งมอสโคว์
ท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ (METRO) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจาก
ทัว่ โลกว่าเป็ นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่ งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่
แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขดุ ลงลึกไปถึงใต้ดินหลายเมตร ในปั จจุบนั รถไฟใต้ดินที่กรุ งมอสโคว์มี
ถึง 11 สาย 156 สถานีดว้ ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม. นาท่านสู่ ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่เป็ นย่านการค้า
แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้านค้า ของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาเข้าสู่ ที่พกั เมืองมอสโค โรงแรม VEGA IZMAILOVO HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

กรุงเทพฯ

เช้า
09.00 น.
12.35 น.
19.00 น.
21.40 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเดโมเดโดโว เพื่อทาการเช็คอินเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY68 DMEAUH 12.35-19.00
ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่ องบินกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ เที่ยวบิน EY402 AUHBKK 21.40-06.45

วันทีเ่ จ็ด

กรุงเทพฯ

06.45 น.

B/-/D

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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กาหนดการเดินทาง (คณะ 20 ท่าน)
5-11 กุมภาพันธ์ 62
3-9 มีนาคม 62

ระดับทีพ่ กั
4 ดาว
4 ดาว

พักคู่
66,900
66,900

พักเดี่ยวเพิม่
6,000
6,000

*หมายเหตุ* ราคาทัวร์ น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทางหรื อสมนาคุณ
รายละเอียดการโอนเงิน
1. สาหรับผู้เป็ นนิติบุคคล หรื อระบบบริษัท ทีต่ ้ องการ Vat % และหัก ณ ที่ 3 % กรุ ณาโอนเข้ าบัญชี ดังนี้
ชื่ อบัญชี บริ ษทั อีจ้ ีไทย ทัวร์ ส แอนด์ แทรเวล จากัด
ธนาคาร ธนาคารกสิ กร ไทย สาขาสี ลม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001 – 131334 - 5
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ALL SEASON บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 155-300768 – 8
**หมายเหตุ** โอนเข้ าบัญชี บริษัทฯ ราคาทัวร์ ต้องบวกเพิม่ อีก 7% สาหรับภาษีมูลค่ าเพิม่ (Vat7%)
2. สาหรับผู้เป็ นบุคคลธรรมดา กรุ ณาโอนเข้ าบัญชี ดังนี้
ชื่ อบัญชี MR. AYMAN MAHMOUD NAGUIB HAFEZ
ธนาคาร ธนาคารกสิ กร ไทย สาขาสี ลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 789-2-13806-5
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ALL SEASON บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 155-2-18899-4
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ไทย-มอสโค โดยสายการบินอิทิฮาดชั้นประหยัด และเที่ยวบินภายใน
2. ค่ารถนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
3. ค่าห้องพัก2-3ท่าน/ห้อง ในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ รวมทั้งสิ้ น 4 คืน
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการพร้อมน้ าดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 1 ขวด ต่อวัน
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ, ค่าบริ การนาทัวร์ โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและ
หัวหน้าทัวร์ ไทย
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าจัดทาหนังสื อเดินทาง
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
อื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
4. ค่าทิปไกด์ 3USD/ ท่าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/ วัน คือ ทั้งทริ ปจานวน 5 วัน X 6
USD =30 USD สาหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามความพอใจ (วันละ3USDขึ้นต่า) X 6 วัน
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1.
ยืนยันการจองพร้อมมัดจา ท่านละ 20,000 บาท เพื่อจองและออกตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งระหว่างประเทศ
และภายในประเทศพร้อมส่ งมอบเอกสารสาเนาหนังสื อเดินทางรายชื่อผูเ้ ดินทาง
2.
ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการออกเดินทาง 30 วัน ก่อนเดินทาง
***หลังจากจองและออกตัว๋ แล้วหากยกเลิกต้องดาเนิ นการคืนเงินตามเงื่อนไขของสายการบินไทย ตัว๋ บินภายในไม่มีเงื่อนไขในการคืนเงินในกรณี ใดๆ***

หมายเหตุ
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ
ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดและในกรณี เที่ยวบินระหว่างประเทศล่าช้า
ทาให้มีผลกระทบต่อเที่ยวบินภายในบริ ษทั ฯซึ่ งอยูน่ อกเหนือการควบคุมขอบบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนใน
การรับผิดชอบหรื อคืนเงินค่าตัว๋ ใดๆ
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ
เรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการ
ตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยว
ใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอ
คายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจาก
พนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศได้ และในกรณี เที่ยวบินระหว่างประเทศล่าช้าทาให้มีผลกระทบต่อเที่ยวบินภายในบริ ษทั ฯซึ่ ง
อยูน่ อกเหนื อการควบคุมขอบบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรื อคืนเงินค่าตัว๋ ใดๆ
▪ เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2555 นักท่ องเทีย่ วชาวไทย สามารถเข้าประเทศรัสเซียได้ โดยไม่ ต้องขอวีซ่า

