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•บินตรงไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่องดว้ยสายการบินไทย บรกิารประทบัใจ 

•กรงุมอสโคว ์พระราชวงัเครมลิน, ชมโชวเ์ซอรค์สัรสัเซีย 

•เมืองมรูม์นัสค ์3 คืน ตามลา่แสงเหนือ  พรอ้มกิจกรรมเมืองหิมะ 

พิเศษ!!!!  - นัง่กวางเรนเดียรล์ากเลื่อน, นัง่รถเสนุขัฮสักี้ลากเลื่อน 

 

วันแรก/                              กรุงเทพฯ – มอสโคว์                                                         -/-/- 
08.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้อาคารหมายเลข 

2 เคาน์เตอร์เช็คอนิอกัษร D สายการบินไทย กรุณาสังเกตป้าย I LOVE NORTHLIGHT RUSSIA 

10.15 น.        ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 
16.10 น.        ถึงสนามบินเดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  
                      ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อย   ท าการเช็คอินเท่ียวบินสู่เมืองมูร์มนัสค ์ 
21.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มนัสคโ์ดยสายการบินนอรดาเวีย เท่ียวบินท่ี 6217 
23.25 น. ถึงสนามบินเมืองมูร์มนัสค ์น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   
          น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว  HOLIDAY INN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

I LOVE NORTHERN LIGHTS RUSSIA 
 รัสเซียแสงเหนือ 7 วนั 5 คืน 

 

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com


                                       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 
 

2 
 

วันท่ีสอง/       มอสโคว์–มูร์มันสค์–หมู่บ้านซาม–ินัง่กวางเรนเดียร์ลากเล่ือน–ล่าแสงเหนือ         B/L/D 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่ในโรงแรมฯ – เช็คเอ้าท์ 
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นซามิ (Sami Village)  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ณ หมู่บา้นชาวพื้นเมืองซามิน้ี ท่านจะไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกาย

ของชาวพื้นเมืองซามิท่ีใช้ชีวิตอาศยัอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) 
หมาป่า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้ ง เป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัส
ประสบการณ์นัง่รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่เมืองคิรอฟสค ์(Kirovsk) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI HOTEL หรือเทียบเท่า 

21.00 น.  น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโร
ร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค่าํคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ
เป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความ  
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วันที่สาม/     เมืองหิมะ-ขี่รถ Snow Mobile-ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี–้น่ังรถเสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน-ตามล่าแสงเหนือ  B/L/D 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ท่ีสร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ท่ีมีการสร้าง
ประติมากรรมน ้าแขง็เป็นรูปร่างต่างๆท่ีสวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปป้ัน, โบสถน์ ้าแขง็,อุโมงคถ์ ้า
,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ใหท้่านไดส้นุกต่ืนเตน้กบัการขบัรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่ีท่าน
สามารถขบัรถไปบนหิมะ ลานน ้าแขง็กวา้งใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอยา่งยิง่ 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนขัพนัธุ์ฮสัก้ี (Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสุนขัแสนรู้ 

เป็นพนัธุ์ท่ีฉลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนขัพนัธุ์น้ีเพื่อ
ใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิมะ ใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์นัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน
(Husky Sledding) โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กบับรรยากาศตอ้นรับ
ท่ีแสนจะอบอุ่น จากนั้นน าท่านสู่เมืองมูร์มนัสค(์Murmansk) 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
          น าเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI HOTEL หรือเทียบเท่า       
21.00 น.  น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโร
ร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค่าํคืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้
โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได ้
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วันที่ส่ี/                               พพิธิภัณฑ์เรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน – มอสโคว์                                B/-/D 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – เช็คเอา้ท ์
  น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือท าลายน้าํแขง็พลงันิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึง

เป็นเรือท าลายน ้าแขง็พลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ 
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยูท่ี่เมืองมูร์มนัสค ์(Murmansk) ใน
อดีตเรือล าน้ีใชต้ดัน ้าแขง็เพื่อเปิดทางน ้าแขง็ให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยในปัจจุบนัยงัมี
เรือทีปฏิบติัการตดัน ้าแขง็อยู ่จากนั้นน าท่านชมอนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
อุทิศใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองก าลงัเพื่อหยดุย ั้งการรุกคืบจากกองทพั
เยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีน ้าหนกักวา่ 5,000 ตนั 

11.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่มอสโค 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัท่ีสนามบิน  
13.40 ออกเดินทางสู่มอสโคว ์โดยสายการบิน --- เท่ียวบินท่ี --- (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.25 ช.ม.) (โปรแกรม

อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเท่ียวบิน และ สภาพอากาศ) 
16.05 น. ถึงสนามบินมอสโคว ์รถโคช้ปรับอากาศน าท่านสู่กรุงมอสโคว์  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม VEGA IZMAILOVO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า/     พระราชวังเครมลิน-พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี-จัตุรัสแดง-รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์-เซนต์ซาเวียร์       B/L/D 

10.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
เชา้ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) สัญลกัษณ์ส าคญัของ

กรุงมอสโคว์ โดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งด้วยก าแพงเครมลิน 
สร้างขึ้นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ี
เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 น าท่านสัมผสัความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีต
สหภาพโซเวียตท่ียิ่งใหญ่ท่ี จัตุรัสแดง ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเ์ป็น
จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก ลานกวา้งของจตุัรัสแดงน้ีมีพื้นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท า
หน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั  บริเวณจตัุรัสแดงยงั
ประกอบไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑ์
ประวติัรัสเซีย   จากนั้นเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน 
พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เส้ือเกราะท่ีใชร้บใน
สมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษตัริยพ์ระเจา้ซาร์และซารีน่า  จากนั้นเขา้ชม 
พระราชวังเครมลิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริโดลโกรูกี 
มีรับสั่งใหส้ร้างเพื่อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ปัจจุบนัพระราชวงัเค
รมลินเป็นพิพิธภณัฑ์ และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง ชม โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงท่ีเก่าแก่
ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบ
พิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, ชมระฆังยักษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก   ชม ห้างสรรพสินค้า GUM 
หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงมอสโคว ์ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย  ท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO)  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยไดรั้บการยกยอ่ง

จากทัว่โลกวา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก แต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่าง
กนั ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมี
โครงสร้างท่ีแขง็แรงรวมทั้งการก่อสร้างท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลายเมตร  

  ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็นอนุสรณ์ท่ีรัสเซียมีชยัชนะต่อกองทพั
นะโปเลียนในปีค.ศ.1812 เป็นวิหารท่ียงัใชท้ าพิธีการทางศาสนาอยูใ่นปัจจุบนั หา้มใชเ้สียงดงั  

17.00 น  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์ 
น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั 
ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง ผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  ***
กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ค ่า                น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว  HOLIDAY INNN หรือเทียบเท่า 
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วันที่หก/                           มอสโคว์ – ซากอร์ส – มอสโคว์                                          B/L/- 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม – เช็คเอา้ท ์
เชา้ เดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์ประมาณ 70 กิโลเมตร ยงัซากอร์ส ท่ีตั้งของศาสน

สถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและ เก่าแก่ท่ีสุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ วิทยาลยัสอน
ศิลปะ การร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมีบาทหลวงและนักศึกษา
จ านวนนับร้อยคน เขา้ชมโบสถ์เก่าแก่ โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมยัพระเจา้อีวาน เลียนแบบมหา
วิหารอสัสัมชญัท่ีจตัุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน ... โบสถ์
โฮลีทรินิตี ้สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม
สีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆงั 
หรือจะรองน ้ าจากบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์กลบัไปเป็นศิริมงคล น ้ าในบ่อเป็นน ้ าธรรมชาติ มีเ ร่ืองเล่าว่า 
ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล ้วค ้นพบบ่อน ้ าโดยบัง เอิญ หลังจากน าน ้ ามาล ้างหน้า 
ความศกัด์ิสิทธ์ิก็ท าใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได ้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมอสโค 
14.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเดโมเดโดโว เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระ 
18.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 

 

วันท่ีเจ็ด                                              กรุงเทพฯ                                                 
07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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*หมายเหตุ* ราคาทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทางหรือสมนาคุณ 
 
อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ไทย-มอสโค โดยสายการบินไทยชั้นประหยดั และเท่ียวบินภายใน 
2. ค่ารถน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
3. ค่าหอ้งพกั2-3ท่าน/หอ้ง ในโรงแรมระดบั 4  ดาว ตามท่ีระบุในรายการ รวมทั้งส้ิน 5 คืน  
4. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการพร้อมน ้าด่ืมระหวา่งม้ือ และระหวา่งวนั 1 ขวด ต่อวนั 
5. ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ, ค่าบริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและ

หวัหนา้ทวัร์ไทย 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

อ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
4. ค่าทิปไกด ์3USD/ ท่าน/วัน และพนกังานขบัรถโดยเฉล่ีย 2USD/ท่าน/ วัน คือ ทั้งทริปจ านวน 5 วนั X 6 

USD =30 USD ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทยทิปตามศรัทธา (วนัละ3USDขึ้นต ่า) X 6 วนั 
 
เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่ง 
1. ยนืยนัการจองพร้อมมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท เพื่อจองและออกตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งระหวา่งประเทศ

และภายในประเทศพร้อมส่งมอบเอกสารส าเนาหนงัสือเดินทางรายช่ือผูเ้ดินทาง 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการออกเดินทาง 45 วนั ก่อนเดินทาง  
***หลงัจากจองและออกตัว๋แลว้หากยกเลิกตอ้งด าเนินการคืนเงินตามเง่ือนไขของสายการบินไทย ตัว๋บินภายในไม่มีเง่ือนไขในการคืนเงินในกรณีใดๆ*** 

 
 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 63 (คณะ 20 ท่าน) ระดับที่พกั พกัคู่ พกัเดี่ยวเพิม่ 

17-23 กุมพาพนัธ ์ 4 ดาว 69,900 8,000 
7-13 มีนาคม 4 ดาว 69,900 8,000 
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หมายเหตุ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของ

สายการบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดและในกรณีเท่ียวบินระหวา่งประเทศล่าชา้
ท าใหมี้ผลกระทบต่อเท่ียวบินภายในบริษทัฯซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมขอบบริษทัฯ ทางบริษทัไม่มีส่วนใน
การรับผิดชอบหรือคืนเงินค่าตัว๋ใดๆ 
▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะ

เรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการ
ตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่า
ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียว
ใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆยนืยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจาก
พนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2555 นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถเข้าประเทศรัสเซียได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า 
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