
 

CODE TG813 : AURORA RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน 

 

☆Russia ตามล่าหาแสงเหนือ 7วัน5คืน☆ 

รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มงัส ์ 
ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์ รัสเซียเเบบไม่ง้อวีซ่า คร้ังหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วกับ

อุณหภูมิติดลบและ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งที่ดินแดนหลังม่านเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจ

ของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)  

 
โปรแกรมพิเศษสุดเที่ยวครบจัดเต็ม รวมทุกไฮไลท์ 

 เยือนเมืองมอสโคว ์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนยก์ลางทั้งทางเศรษฐกจิ การเงิน และการศึกษา 

 ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ 

 ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม 

 ชมปรากฏการณท์างธรรมชาติอันสวยงามและต่ืนตาตืน่ใจกบัการล่าแสงเหนือ Aurora 

 ชม Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวังน้ีสวยแปลกตา 

 อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

       พิเศษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น 

บนิหรู บินตรง สะสมไมล ์50% สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS 
 
 



 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับ
ผู้ใหญ่ 2ท่าน) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม /

เดินทาง
ท่านเดียว 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

01 – 07 กุมภาพันธ์ 2563 59,900 

ราคาเด็กไม่เกิน2ขวบ  
Infant 

     ราคา 30,900 บาท 

15,000 25 
 

19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 62,900 15,000 25 
 

22 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 62,900 15,000 25 
 

07 – 13 มีนาคม 2563 62,900 15,000 25 
 

 
 

ไฟล์ทบิน 
 
Departure : : TG974 BKK-DME 14.00 – 20.20  

Return :       TG975 DME-BKK 22.00 – 10.20+1   
 

วันแรก         กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์       อาหารเย็น 

 
11.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D ของสาย

การบินไทย Thai Airways เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า  
14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สายการบิน Thai Airways 

โดยเที่ยวบิน TG974  
20.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ 4 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางรอรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้น น าท่าน
เดินทางสู่ใจกลาง กรุงมอสโคว์ (Moscow)(ระยะทาง 56 กม./1.30 ชั่วโมง)    

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) 
 หลังทานอาหารค่ าน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 

  ที่พัก :  Art Moscow Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สอง       มอสโคว์ – ตลาดอิซเมโลฟสกายา – บินภายใน - เมอร์มังส์ 

                                                                                                                   อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2) 

น าท่านเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศ
รัสเซีย เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
การศึกษา เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป น าทา่นชม    
ตลาดอิซเมโลฟสกายา(Izmailovo) ตลาดของฝากและของที่ระลึก
ที่ใหญ่ที่สุดในมอสโก ที่น่ีข้ึนชื่อด้านงานศิลปะหัตถกรรม คือ ตุ๊กตาแม่
ลูกดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีตั้งแต่
จากตัวใหญ่ไปตัวเล็ก 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที3่) อาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเตรียมตัวเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว์ (ระยะทาง46 กม./55นาท)ี เพื่อน าท่านเดินทางสูเ่มืองเมอรม์งัส ์



 

15.40 น. ออกเดินทางจากมอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที ่SU1324 

 *(สายการบินและเวลาบนิอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพ

อากาศ)* 

18.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมอร์มังส์ เมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัสเซีย จากน้ันให้ท่านรับสัมภาระและเดิน

ทางเข้าสู่ใจกลางเมือง จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองเมอร์มังส์ (Murmansk) (ระยะทาง 36 กม./30

นาที) เมอืงท่าของรัฐเมอร์มังส์หรือมูร์มันสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมี

แหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทรเปน็เมืองที่อยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซ่ึงเป็นเมืองท่าที่ส าคัญในการมุ่ง

หน้าสู่เขตอาร์คติก  

ค่่า รับประทานอาหารค่่าทีภ่ัตตาคาร(มื้อที่4) อาหารพื้นเมือง 

 ที่พัก: Muemansk At Azimut Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  

                   หลังจากเข้าที่พักแล้ว พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อน าท่านเดินทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนือ หรือ 
ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกคร้ังซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน  ท้องฟ้า
ในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดข้ึนในบริเวณแถบข้ัวโลก โดยบางคร้ังจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ข้ึนอยู่กับ
แหล่งก าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถก่าหนดล่วงหน้าได้การ
เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศเอื้ออ่าานวยและความปลอด
โปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน) 

 
 

วันที่สาม       เมอร์มังส์ - หมู่บ้านซามิ - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ                                                        
                                                                                                                                                                  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5) 

จากนั้น น าท่านชม หมู่บ้านซามิ (Sami Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ 
ของขาวชนเผ่าซามิภายใน หมู่บ้านเป็นที่อยู่อาศัย และอาคาร
กระโจม เอนกประสงค์ โดยจะมีที่น่ังล้อมรอบ ให้ชาวบ้านได้มา 
สาธิต เล่าเร่ืองราววัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้านน้ี 
นอกจากน้ี ภายในหมู่บ้านยังมีกิจกรรมมากมายให้ ท่านได้
เพลิดเพลิน อาทิการป้อนหญ้าแห้งให้กวางเรนเดียร์, น่ังเลื่อนลาก
โดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกี้แสนเชื่อง และข่ีสโนว์โมบิลส าหรับคนที่
ชอบความเร็วและความตื่นเต้น  และสัมผัสประสบการณ์น่ังรถ
เทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Deer sledding) แบบชาวพื้นเมือง
ซามิ และให้ท่านได้สนุกตื่นเต้น กับการขับรถสโนว์โมบิล (Snow 
mobile) ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ าแข็ง
กว้างใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง
(การน่ังรถเทียมกวางเรนเดียร์ และ Snow mobile จะ
ข้ึนกับสภาพอากาศและความหนาของหิมะ ถ้าความหนา
ของหิมะน้อยไม่สามารถเล่นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน) 



 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านซามิ   (มื้อที่ 6) 

 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองเมอร์มังส ์

ค่่า                รับประทานอาหารค่่าที่ภัตตาคาร  (มื้อที7่) อาหารพื้นเมือง 

                   หลังจากเข้าที่พักแล้ว พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อน า

ท่านเดินทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนือ  หรือ 

ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกคร้ังซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน  ท้องฟ้าใน

เวลากลางคืน โดยมักจะเกิดข้ึนในบริเวณแถบข้ัวโลก โดย

บางค ร้ังจะ เ รียกว่ า  แสง เหนือ  ห รือแสงใต้ ข้ึนอยู่ กั บ

แหล่งก าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติไม่สามารถก่าหนดล่วงหน้าได้การเห็นแสงเหนือจึง

ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ

เอื้ออ่าานวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน)  

                  ที่พกั : Muemansk At Azimut Hotel   

หรือระดับใกลเ้คียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ส่ี         ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัส กี้ลากเล่ือน (Husky Sledding) – 
                  มอสโคว                                                                                           
                                                                                                                                         อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที8่) 

น่าท่านเช็คเอาท์และออกจากที่พัก จากน้ัน น าท่านเดินทางไป

เยี่ยมชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ซ่ึงเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สุนัขและฝึก

สุนัขฮัสกี้ เป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์มา ยาวนานกว่า 3,000 ปี เพื่อใช้ใน

การลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ ที่ปกคลุมไป

ด้วยน้ าแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ 

ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อน

ทั้งหมด นอกจากน้ีสุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัช

เชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการ แข่งขันแต่ละคร้ังจน

แพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบข่ัวโลก หากในวันที่เรา

เยี่ยม ชมฟาร์มมีหิมะมากพอหรือทางฟาร์มพร้อม ท่านยัง

สามารถทดลองน่ังลากเลื่อนสุนัขได้อีกด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร   (มื้อที่ 9) อาหารพื้นเมือง 

บ่าย          หลังรับประทานอาหารกลางวันน าท่านไป ช้อปปิ้ง ห้าง Murmansk Mall ซ่ึงอยู่ใจกลางเมืองเมอมันสก์ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือเสื้อผา้ รองเท้า แบรนด์ชั้นน า เช่น H&M, ZARA,Bershka, PULL&BEAR เป็น 

ค่่า               รับประทานอาหารค่่าแบบกล่องบนเคร่ือง Lunch Box (มื้อที ่10) 

                    จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับ  ออกเดินทาง โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1325 

เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้

สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

21.35          เดินทางถึงเมืองมอสโควและน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

 

                  ที่พกั : Art Moscow Hotel  หรือระดับใกลเ้คียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวนัเดินทาง) 



 

วันที่ห้า         กรุงมอสโคว์ – จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล – ถนนอารบัต                                                                                                          
                                                                                                                       อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

 เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที1่1)  
จากน้ัน น าท่านชม  พระราชวังเครมลิน 
(Grand Kremlin Palace) สร้างข้ึนมา
พร้อมกรุงมอสโคว์ เป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของ
เมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุก
พระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช
ทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็น
ที่ประชุมของรัฐบาลและที่ รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ จากน้ัน น าท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี (The Kremlin 
Armory) เป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ 
เป็นพิพิ ธภัณฑ์ที่ เ ก่ าแก่ที่ สุ ดของ รัส เ ซีย 
ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุด
ของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม
ทรัพย์สมบัติของรัสเซียด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที ่12) อาหารพื้นเมือง 

บา่ย  น าท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง สร้าง

ด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสก

ที่มีความสวยงาม เป็นเวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียเช่นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ประท้วงทางการเมืองต่างๆ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน

สถานที่แห่งน้ีใช้เป็นสถานที่จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปี

ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณ

ใกล้ๆจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกด้วย

อย่าง วิหารเซนต์บาซิล (St.Basil's Cathedral ) ประกอบด้วย

ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซีย โบราณ

โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเป็นหน่ึงใน 

สัญลักษณ์ของ กรุงมอสโคว์ ประเทศ รัสเซีย สร้างโดยกษัตริย์อีวาน

จอมโหด (Ivan the Terrible) เพื่อฉลองชัยเหนือพวกมองโกที่กรีทัพ

มาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจากชัยชนะ คร้ังน้ีท าให้ 

ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศได้เป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬิกาซาวิ

เออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 

แฉกที่ท ามาจากทับทิม น้ าหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามา

ประดับไว้เมื่อปีค.ศ.1995 จากน้ัน น าท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat 

Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า 

แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้าน น่ังเล่น ร้านอาหารต่างๆ

มากมาย และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิน

เล่นดนตรีเปิดหมวกด้วย อิสระเลือกชม ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ค่่า             รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่13) 

 ที่พัก: Art Moscow Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน

วันเดินทาง)  

 



 

วันที่หก        Kolomenskoye Wooden Palace – สนามบนิ โดโมเดโดโว 
                                                                                                                           อาหารเช้า,เที่ยง  

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่14) 
จากน้ันให้ทุกถ่ายภาพกับ Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวังน้ีสวยแปลกตากว่าพระราชวังที่เรา
เห็นในรัสเซียเน่ืองจากเป็นวังที่ท าจากไม้และไม่ได้
ใช้ตะปู วัง น้ีเป็นของท่านซาร์อเล็กซ่ีที่  1  (Tsar 
Alexis I) ที่ได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติที่ได้พบ
เห็นว่าสวยงามมากๆ เป็นสิ่งก่อสร้างจากไม้ที่อลังการ
อีกสถานที่หน่ึง จากน้ันพาทุกท่านชม Tsaritsyno 
Park สวนที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงมอสโคว โดย
สวนแห่งน้ีมีสภาพภูมิศาสตร์ที่สวยงาม มีพิพิธภัณฑ์
และอาคารทางสถาปัตยกรรมที่สร้างในช่วงปลาย
ศตวรรษที่18 โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นอีกหน่ึงที่ประทับ
ของจกัรพรรดินีแคทเธอรีนที่ 2 (Empress Catherine 
II) แต่การก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ และได้หยุดลง
หลังจากพระนางทรงสิ้นพระชนม์ โดยอาคารต่างๆ
ไม่ได้รับการต่อเติมและถูกทิ้งร้างไว้มากกว่า 200 ปี 
จนได้มีการมาบูรณะซ่อมแซมจนเสร็จสมบูรณ์ในช่วง
ปี 2005-2007 กลายเป็นสถานีที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของมอสโก  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่5) อาหารพื้นเมือง 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย  

22.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG975 

 

วันที่เจ็ด      ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  

 
10.20 น.     เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 
*********************************** 

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค่านึงถึง

ผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถว้นตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมจีานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กบับริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท่าการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมถ่ึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางตอ่) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.กรณทีี่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเน้ือสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

4.การจองทัวร์และช่าระคา่บริการ  

- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 บาท 

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (พร้อมแจ้งเลขสะสมไมล์)กรุณาส่งพร้อมเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร์ 

- ค่าทัวร์สว่นที่เหลือช าระ 30 วันกอ่นออกเดินทาง  



 

**ส่าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้าเมืองท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว

หลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

ตามข้อตกลง มิฉะน้ันถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี 
 

5.การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชั่น เมือ่จองทวัร์ช าระเงินค่าจองคา่ทวัร์แลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดินทาง

ออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่

อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

6.อัตราค่าบริการน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พกัโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 3-4 ดาว ส าหรับพกัหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่ห้อง หาก

โรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 ห้อง (มคีา่ใช้จ่ายห้องพกัเดี่ยวเพิ่ม) 

หมายเหตุเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรม 

- เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน 

ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่่า  

- กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกดิความเหมาะสม ซึ่งห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเปน็ห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่

มีอ่างอาบน่้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน่้าหนักกระเปา๋ สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และคา่

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินทา่นตอ้งเสยีค่าปรับตามที่

สายการบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอบุัติเหตุคุ้มครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ 

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรพัย์สินส่วนตัว กรณีเกิด

ความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

7.บริการน้ าดื่มทา่นวันละ1ขวดต่อคนตอ่วัน 

 

7.อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบนิเรียกเกบ็เพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  

6. ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส่าหรับหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทับใจและน้า่ใจจากทา่น 

7.ค่าวีซ่าและบริการต่างๆ ส่าหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท่าวีซ่ารัสเซีย 



 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 

ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซ้ือประกัน

สุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 

************************************************* 


