
 

 
 

 
 

 
 

 

 

☆Russia ตามล่าหาแสงเหนือ 7วัน5คืน☆ 
รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส ์ 

ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์ รัสเซียเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วกับอุณหภูมิติดลบและ 
ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งท่ีดินแดนหลังม่านเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora 

Hunting ที่ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)  
 

โปรแกรมพิเศษสุดเที่ยวครบจัดเต็ม รวมทุกไฮไลท์ 
 เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทัง้ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา 

 ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 

ออโรร่า รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 



 

 
 

 

 ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม 

 ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora 

 ชม Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวังนี้สวยแปลกตา 

 อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

       พิเศษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น 

บินหรู บินตรง สะสมไมล์ 50% สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 
2ท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่าน

เดียว 
ที่นั่ง หมายเหตุ 

01 – 07 กุมภาพันธ์ 2563 59,900 
 
 

ราคาเด็กไม่เกิน2ขวบ 
Infant 

ราคา 30,000 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 – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์       อาหารเยน็ 
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 โดย

เที่ยวบิน TG974  



 

 
 

 
20.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางรอรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้น น า
ท่านเดินทางสู่ใจกลาง กรุงมอสโคว์ (Moscow)(ระยะทาง 56 กม./1.30 ชั่วโมง)    

ค่่า  รบัประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) 
 หลังทานอาหารค่ าน าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่กแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 
ที่พัก :   Art Moscow Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ทา่นพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันที่สอง       มอสโคว์ – ตลาดอิซเมโลฟสกายา – บินภายใน – เมอร์มังส ์    อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                         

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่2) 

น าท่านเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของ
ประเทศรัสเซีย เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเงิน และการศึกษา เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดใน
ยุโรป น าท่านชม ตลาดอิซเมโลฟสกายา(Izmailovo) ตลาด
ของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในมอสโก ที่นี่ขึ้นชื่อด้านงาน
ศิลปะหัตถกรรม คือ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีตั้งแต่จากตัว
ใหญไ่ปตัวเล็ก 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที3่) อาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์ (ระยะทาง46 กม./55นาที) เพ่ือน าท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์

มังส์ 

15.40 น.     ออกเดินทางจากมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที ่SU1324 

*(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

18.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานเมอร์มังส์ เมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัสเซีย จากนั้นให้ท่านรับสัมภาระและ

เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองเมอร์มังส ์(Murmansk) (ระยะทาง 36 กม./

30นาที) เมืองท่าของรัฐเมอร์มังส์หรือมูร์มันสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola 

Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่

ส าคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่าที่ภัตตาคาร(ม้ือที่4) อาหารพื้นเมือง 



 

 
 

 

ที่พัก:  Muemansk At Azimut Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  

                   หลังจากเข้าที่พักแล้ว พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพ่ือน าท่านเดินทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนือ หรือ 
ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกครั้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน  ท้องฟ้าใน
เวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ขึ้นอยู่กับ
แหล่งก าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้การเห็นแสง
เหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศเอ้ืออ าานวยและความปลอดโปร่งของ
ท้องฟ้าในเวลานั้น) 

 

วันที่สาม       เมอร์มังส์ - หมู่บ้านซามิ - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ                                             อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่5) 

จากนั้น น าท่านชม หมู่บ้านซามิ (Sami Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ 
ของขาวชนเผ่าซามิภายใน หมู่บ้านเป็นที่อยู่อาศัย และอาคารกระโจม 
เอนกประสงค์ โดยจะมีที่นั่งล้อมรอบ ให้ชาวบ้านได้มา สาธิต เล่า
เรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้านนี้ นอกจากนี้ ภายใน
หมู่บ้านยังมีกิจกรรมมากมายให้ ท่านได้เพลิดเพลิน อาทิการป้อน
หญ้าแห้งให้กวางเรนเดียร์, นั่งเลื่อนลากโดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกี้แสน
เชื่อง และขี่สโนว์โมบิลส าหรับคนที่ชอบความเร็วและความตื่นเต้น  
และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Deer 
sledding) แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ และให้ท่านได้สนุกตื่นเต้น กับการ
ขับรถสโนว์โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถขับรถ
ไปบนหิมะ ลานน้ าแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและ 



 

 
 

 
เร้าใจเป็นอย่างยิ่ง(การนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ และ Snow mobile จะขึ้นกับสภาพอากาศและความหนาของ
หิมะ ถ้าความหนาของหิมะน้อยไม่สามารถเล่นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน) 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านซามิ   (ม้ือที่ 6) 

 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองเมอร์มังส ์

    ค่่า            รับประทานอาหารค่่าที่ภัตตาคาร  (ม้ือที7่) อาหารพื้นเมือง 

                   หลังจากเข้าที่พักแล้ว พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพ่ือน า

ท่ า น เ ดิ น ท า ง ออก ไป ต า ม  ล่ า ห า แ ส ง เ หนื อ  ห รื อ 

ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกครั้งซึ่งเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน  ท้องฟ้าใน

เวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดย

บางครั้ งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ขึ้นอยู่ กั บ

แหล่งก าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้การเห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 

สภาพอากาศเอ้ืออ าานวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั้น)  

  ที่พัก :  Muemansk At Azimut Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง)  

 
วันที่สี ่        ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัส กี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) – มอสโคว                                                                                           
                                                                                                                             อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 

น่าท่านเช็คเอาท์และออกจากที่พัก จากนัน้ น าท่านเดินทางไปเยี่ยม

ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สุนัขและฝึกสุนัขฮัสกี้ 

เป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์มา ยาวนานกว่า 3,000 ปี เพ่ือใช้ในการลาก

เลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที ่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง

และหิมะ ฮัสกี้จึ งได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้  ที่มี

ประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด 

นอกจากนีสุ้นัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์  



 

 
 

 

(Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการ แข่งขันแตล่ะครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวันที่เรา

เยี่ยม ชมฟาร์มมีหิมะมากพอหรือทางฟาร์มพร้อม ท่านยงัสามารถทดลองนั่งลากเลื่อนสุนัขได้อีกด้วย  

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร   (ม้ือที่ 9) อาหารพื้นเมือง 

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

    ค่่า           รับประทานอาหารค่่าแบบกล่องบนเครื่อง Lunch Box (ม้ือที ่10) 

                  จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับ  ออกเดินทาง โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1325 เพื่อ

เดินทางสู่เมืองมอสโคว *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ

ช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

21.35          เดินทางถึงเมืองมอสโควและน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

   ที่พัก :  Art Moscow Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

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

 เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่11)  
จากนั้น น าท่านชม พระราชวังเครมลิน 
( Grand Kremlin Palace) ส ร้ า ง ขึ้ น ม า
พร้อมกรุงมอสโคว์ เป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุด
ของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุก
พระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหา
ราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ปี เตอร์ส เบิร์ก 
ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรอง
แขกระดับประมุขของประเทศ จากนั้น น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory) เป็นที่เก็บ
สะสมของเจ้าชายมัสโควี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของ
รัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์
สมบัติของรัสเซียด้วย  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่12) อาหารพื้นเมือง 



 

 
 

 

บ่าย  น าท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง สร้าง

ด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็นลานหิน

โมเสกที่มีความสวยงาม เป็นเวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียเช่นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ประท้วงทางการเมืองต่างๆ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 

ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ 

เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 

2 บริเวณใกล้ๆจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

อีกด้ วยอย่ า ง  วิหา ร เซนต์ บาซิ ล  (St.Basil's Cathedral ) 

ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะ

รัสเซีย โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเป็น

หนึ่งใน สัญลักษณ์ของ กรุงมอสโคว์ ประเทศ รัสเซีย สร้างโดย

กษัตรยิ์อวีานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพ่ือฉลองชัยเหนือพวก

มองโกที่กรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจากชัย

ชนะ ครั้งนี้ท าให้ ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศได้เป็นปึกแผ่น 

ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิค 

บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทิม น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้เมื่อปีค.ศ.1995 

จากนั้น น าท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวม

วัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้าน นั่งเล่น ร้านอาหารต่างๆมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน 

และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วย อิสระเลือกชม ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

    ค่่า            รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่13) 

ที่พกั:       Art Moscow Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  

 

วันที่หก        Kolomenskoye Wooden Palace – สนามบิน โดโมเดโดโว                                อาหารเช้า,เทีย่ง                                                                                                                         

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่14) 



 

 
 

 
จากนั้ น ให้ ทุ กถ่ า ยภาพกั บ  Kolomenskoye 
Wooden Palace พระราชวังนี้สวยแปลกตากว่า
พระราชวังที่เราเห็นในรัสเซียเนื่องจากเป็นวังที่ท า
จากไม้และไม่ได้ใช้ตะปู วังนี้เป็นของท่านซาร์อเล็ก
ซี่ ที่  1  (Tsar Alexis I) ที่ ได้ รั บการยกย่องจาก
ชาวต่างชาติที่ได้พบเห็นว่าสวยงามมากๆ เป็น
สิ่งก่อสร้างจากไม้ที่อลังการอีกสถานที่หนึ่ง จากนั้น
พาทุกท่านชม Tsaritsyno Park สวนที่ตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของกรุงมอสโคว โดยสวนแห่งนี้มีสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่สวยงาม มีพิพิธภัณฑ์และอาคารทางสถาปัตยกรรมที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่18 โดยสร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นอีกหนึ่งที่ประทับของจักรพรรดินีแคทเธอรีนที่ 2 (Empress Catherine II) แต่การก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ และ
ได้หยุดลงหลังจากพระนางทรงสิ้นพระชนม์ โดยอาคารต่างๆไม่ได้รับการต่อเติมและถูกทิ้งร้างไว้มากกว่า 200 ปี จน
ได้มีการมาบูรณะซ่อมแซมจนเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปี 2005-2007 กลายเป็นสถานีที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของมอสโก  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่5) อาหารพื้นเมือง 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ เพื่อเชค็อินเดินทางกลับประเทศไทย  

22.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG975 

 
วันที่เจ็ด      ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  

10.20 น.     เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค่านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
 



 

 
 

 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท่าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

4.การจองทัวร์และช่าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 บาท 

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (พร้อมแจ้งเลขสะสมไมล์)กรุณาส่งพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  

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

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้าเมืองท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว

หลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผู้ เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

ตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ 

 

5.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ

ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออก

เดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจ

เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

6.อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 3-4 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง หาก

โรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มคี่าใช้จ่ายห้องพักเดี่ยวเพ่ิม) 



 

 
 

 

หมายเหตุเพิ่มเติมเรื่องโรงแรม 

- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้า

พัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่่า  

- กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้่า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน้่าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการ

บินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ 

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความ

เสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

7.บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

 

7.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  

6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส่าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้่าใจจากท่าน 

7.ค่าวีซ่าและบริการต่างๆ ส่าหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท่าวีซ่ารัสเซีย 



 

 
 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเกบ็ค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

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

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

12. บริการน้ าดื่มทา่นวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 



 

 
 

 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 

ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯ

ได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพใน

ระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออก

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 

 

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

 


