
 

 

 

 

 

 

Russia ล่าแสงเหนือ 7วัน 5คืน 

เดินทาง 30 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 



รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ 

ตามลา่เเสงเหนือทีเ่มอร์มังส์ รัสเซียเเบบไมง่้อวีซ่า คร้ังหนึง่ในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดข้ัวกับอุณหภูมิ

ติดลบและ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งทีด่ินแดนหลังมา่นเหล็กเเละตืน่ตาตืน่ใจของการตาม

ลา่เเสงเหนือ Aurora Hunting ทีป่ระเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)  
โปรแกรมพิเศษสุดเทีย่วครบจัดเต็ม รวมทุกไฮไลท์ 

• เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางท้ังทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา 
• ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร ์

• ถา่ยรปูแลนด์มาร์คท่ี วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือท่ีรู้จักกันในนามโดมหัวหอม 

• ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจกับการลา่แสงเหนือ Aurora 

• ชม Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวังน้ีสวยแปลกตา 

• อิสระช้อปป้ิง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 
 
พิเศษ ตุ๊กตาแมลู่กดก Martryoshka ทา่นละ 1 ชิ้น  

บินหรู บินตรง สะสมไมล์ 50% สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สริมเตียงพักรวมกับ

ผู้ใหญ ่2ทา่น) 

พักเดีย่วเพิม่ 

/เดินทางทา่น

เดียว 

ทีน่ัง่ หมายเหตุ 

30 ต.ค. - 05 พ.ย. 62 73,900 
ราคาเด็กไมเ่กิน2ขวบ Infant 

ราคา 15,000 บาท 13,500 15-20 - 

 

 

ไฟล์ทบิน 

Departure Return 

TG974 BKK-DME 14.00 – 20.20 TG975 DME-BKK 22.00 – 10.50 

 

 

วันแรก       กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์    ä  อาหารเย็น 
 

11.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย 

Thai Airways เจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า  

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สายการบิน Thai Airways โดยเที่ยวบิน 

TG974  

20.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางรอรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ใจ

กลาง กรุงมอสโคว์ (Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาที)    



คำ่ ä รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี1) 

 หลังทานอาหารค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

วันทีส่อง       มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - บินภายใน - เมอร์มังส์    ä อาหาร เช้า, เทีย่ง, เย็น 

 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี2) 

นำท่านเที ่ยวชมเม ืองมอสโคว์ (Moscow) เมือง

หลวงของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองศูนย์กลางของ

ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา 

เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป  

นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือ

ที ่ เร ียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour 

Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูง

ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Moskva เมือง

มอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า

ซาร์อเล็กซานเดอร์ ท่ี 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้น

จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี 

เท่ียง            äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี3) 

บา่ย นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์ (ระยะทาง 46 กม./55 นาที) เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์มังส ์

15.40 น. ออกเดินทางจากมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1324 

*(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

18.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมอร์มังส์ เมืองท่าท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัสเซีย จากน้ันให้ท่านรับสัมภาระและเดินทางเข้าสู่

ใจกลางเมือง จากน้ัน นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองเมอร์มังส์ (Murmansk) (ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมืองท่าของรัฐ

เมอร์มังส์หรือมูร์มันสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตั้งอยู ่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื ่นไปใน

มหาสมุทรเป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีสำคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก  

คำ่ äรับประทานอาหารคำ่ท่ีภัตตาคาร  (มื้อท่ี4)  

ท่ีพัก Azimut hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  

หลังจากเข้าท่ีพักแล้ว พร้อมกันท่ีล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางออกไปตาม ลา่หาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์

ออโรร่า Northern Light อีกครั้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน  ท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดย

มักจะเกิดขึ ้นในบริเวณแถบขั ้วโลก โดยบางครั้งจะ

เรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด 

(ปรากฏการณ์แสงเหนือเป ็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติไมส่ามารถกำหนดลว่งหน้าได้การเห็นแสง

เหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่

กับ สภาพอากาศเอื้ออำานวยและความปลอดโปร่ง

ของท้องฟ้าในเวลาน้ัน) 
 

 



วันทีส่าม       LENIN NUCLEAR ICEBREAKER –หมู่บ้านซามิ – กิจกรรมตามลา่หาแสงเหนือ     
                 ä อาหารเช้า,เทีย่ง,เย็น 

 

 เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี5) 

จากนั ้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลัง

นิวเคลียร์ LENIN NUCLEAR ICEBREAKER รุ่น Lenin ซ่ึง

เป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี 

ค .ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล ้ว ปัจจุบ ันเป็น

พิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ี

เมืองมูร์มันสค์ Murmansk ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็ง

เพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า 

โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่ 

เท่ียง äรับประทานอาหารกลางวัน ท่ีภัตตาคาร   (มื้อท่ี 6) 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ หมูบ่้านซามิ (Sami Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ ของขาวชนเผ่าซามิภายใน หมู่บ้านเป็นท่ีอยู่อาศัย 

และอาคารกระโจม เอนกประสงค์ โดยจะมีท่ีน่ังล้อมรอบ ให้ชาวบ้านได้มา สาธิต เล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ 

ของหมู่บ้านน้ี นอกจากน้ี ภายในหมู่บ้านยังมีกิจกรรมมากมายให้ ท่านได้เพลิดเพลิน อาทิการป้อนหญ้าแห้งให้กวางเรน

เดียร์, นั่งเลื่อนลากโดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกี้แสนเชื่อง และขี่สโนว์โมบิลสำหรับคนที่ชอบความเร็วและความตื่นเต้น  และ

สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Deer sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ และให้ท่านได้สนุก

ตื่นเต้น กับการขับรถสโนว์โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่ีท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซ่ึงเป็น

ประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง (การน่ังรถเทียมกวางเรนเดียร์ และ Snow mobile จะขึ้นกับสภาพอากาศและ

ความหนาของหิมะ ถ้าความหนาของหิมะน้อยไมส่ามารถเลน่ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

 

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองเมอร์มังส์ 

คำ่                ä รับประทานอาหารคำ่ท่ีภัตตาคาร  (มื้อท่ี7) 

                   หลังจากเข้าที ่พักแล้ว พร้อมกันที ่ล ็อบบี ้ของโรงแรมเพื ่อนำท่าน

เดินทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า 

Northern Light อีกครั้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ม ีแสง

เรืองรองบน  ท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบ

ขั ้วโลก โดยบางครั ้งจะเร ียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ขึ ้นอย ู ่ กับ

แหล่งกำเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ไมส่ามารถกำหนดลว่งหน้าได้การเห็นแสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยันได้

ว่าจะเห็นหรือไมข่ึ้นอยูกั่บ สภาพอากาศเอ้ืออำานวยและความปลอดโปรง่ของท้องฟ้าในเวลาน้ัน)  

ท่ีพัก Azimut hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  



 วันทีส่ี่       ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี้ - นัง่รถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลือ่น (Husky Sledding) - ช้อปป้ิง Murmansk Mall 

                กิจกรรมตามลา่หาแสงเหนือ  ä อาหารเช้า,เทีย่ง,เยน็ 
 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี8) 

นำท่านเช็คเอ๊าท์และออกจากที่พัก จากน้ัน นำท่านเดินทาง

ไปเยี่ยมชมฟาร์มสุนัขฮัสก้ี ซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข

และฝึกสุนัขฮัสก้ี เป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์มา ยาวนานกว่า 

3,000 ปี เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็น

พาหนะในพื้นท่ี ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้

กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธ์ุแท้ ท่ีมี ประสิทธิภาพในการ

ลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนท้ังหมด นอกจากน้ี

ส ุนัข ลากเล ื ่อนยังเป ็นก ีฬายอดนิยม โดยมีม ัชเชอร์ 

(Musher) เป็นผู ้บังคับเลื ่อนในการ แข่งขันแต่ละครั ้งจน

แพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวันที่เราเยีย่ม ชมฟาร์มมีหิมะมากพอหรือทางฟาร์มพร้อม ท่านยัง

สามารถทดลองน่ังลากเลือ่นสุนัขได้อีกด้วย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ   

เท่ียง äรับประทานอาหารกลางวัน ท่ีภัตตาคาร   (มื้อท่ี 9) 

บา่ย          หลังรับประทานอาหารกลางวันนำท่านไป ช้อปปิ้ง ห้าง Murmansk Mall ซ่ึงอยู่ใจกลางเมืองมูรมันสก์ ให้ท่านเพลิดเพลิน

กับการเลือกซ้ือเสื้อผ้า รองเท้า แบรนด์ช้ันนำ เช่นH &M, ZARA,Bershka, PULL&BEAR เป็น 

คำ่                ä รับประทานอาหารคำ่ท่ีภัตตาคาร  (มื้อท่ี 10) 

 หลังจากเข้าที่พักแล้ว พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำ

ท่านเดินทางออกไปตาม ลา่หาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์

ออโรร่า Northern Light อีกครั้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองรองบน  ท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดย

มักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า 

แสงเหนือ หรือแสงใต้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด (ปรากฏการณ์

แสงเหนือเป ็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถ

กำหนดลว่งหน้าได้การเห็นแสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยันได้

ว่าจะเห็นหรือไมข่ึ้นอยูกั่บ สภาพอากาศเอ้ืออำานวยและความปลอดโปรง่ของท้องฟ้าในเวลาน้ัน)  

ท่ีพัก Azimut hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันทีห้่า         อนุสาวรีย์อโลชา - สนามบินภายในประเทศ - กรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล 

                  ถนนอารบัต   ä  อาหารเช้า,เทีย่ง,เย็น 
 

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี11)  

จากน้ัน นำท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา Alyosha Memorial ท่ีสรา้ง

ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตท่ีสามารถตรึง

กองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปัน้

ขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมี

น้ำหนักกว่า 5,000 ตัน  หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

ภายใน เมืองเมอร์มังส ์เพื่อเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์  



เทีย่ง äรับประทานอาหารคำ่แบบกลอ่งบนเครือ่ง Lunch Box (มื้อที่ 12) 

13.10 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1321 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินมอสโคว์  จากน้ันเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ 

                   นำท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็น

ลานหินโมเสกท่ีมีความสวยงาม เป็นเวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียเช่นงานเฉลิมฉลอง

ทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองต่างๆ สร้างใน

สมัยคริสต์ศตวรรษที ่ 17 ปัจจุบ ันสถานท่ีแห่งนี ้ ใช้เป็น

สถานท่ีจัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ 

วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณใกล้ๆ

จัตุรัสแดงเป็นที ่ตั้งของกลุ ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีก

ด ้ วยอย ่ าง  ว ิหาร เซนต ์บาซ ิล  (St.Basil's Cathedral ) 

ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้าง

ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik 

Yakovlev ถือเป ็นหนึ ่งในสัญลักษณ์ของ กรุงมอสโคว์ 

ประเทศ รัสเซีย สร้างโดยกษัตริย์อีวานจอมโหด (Ivan the 

Terrible) เพื่อฉลองชัยเหนือพวกมองโกลท่ีกรีทัพมาจนเมือง

คาซาน (Kazan) เมื ่อปี 1552 ผลจากชัยชนะครั ้ง นี้ทำให้ 

ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศได้เป็นปึกแผ่น ชมหอ

นาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู ่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะ

โกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 

20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปีค.ศ.1995 

จากน้ัน  

นำท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาว

ประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้า

ของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารต่างๆมากมาย และยังมี

ศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรี

เปิดหมวกอีกด้วย อิสระเลือกชม ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 

 

 

คำ่            ä รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร  (มื้อท่ี13) 

ท่ีพัก ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  

 
 

 
 
 



วันทีห่ก        พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี ่- Kolomenskoye Wooden Palace – สนามบิน            

                 OUTLET  VILLAGE BELAYA DACHA - โดโมเดโดโว    ä อาหารเช้า,เทีย่ง  

 

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี14) 

จากนั้น นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน 

(Grand Kremlin Palace) สร้างขึ้นมาพร้อม

กรุงมอสโคว์ เป็นสถานที่เก่าแก่ที่ส ุดของ

เมืองเคยเป็นที ่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุก

พระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหา

ราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร ์สเบิร์ก 

ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรอง

แขกระดับประมุขของประเทศ จากนั ้น นำ

ท่านเข ้าชมพิพิธภ ัณฑ์อาร ์เมอร ี ่ (The 

Kremlin Armory) เป ็นท ี ่ เก ็บสะสมของ

เจ้าชายมัสโควี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจาก

คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของ

รัสเซียด้วย  

เท่ียง äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี15)  

บา่ย จากน้ันให้ทุกถ่ายภาพกับ Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวังน้ีสวยแปลกตากว่าพระราชวังท่ีเราเห็นในรัสเซีย

เน่ืองจากเป็นวังท่ีทำจากไม้และไม่ได้ใช้ตะปู วังน้ีเป็นของท่านซาร์อเล็ก

ซี่ที่ 1 (Tsar Alexis I) ที่ได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติที่ได้พบเห็น

ว่าสวยงามมากๆ เป็นสิ่งก่อสร้างจากไม้ที่อลังการอีกสถานที่หน่ึง 

จากนั้นพาทุกท่านชม Tsaritsyno Park สวนที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ

กรุงมอสโคว โดยสวนแห่งนี ้ม ีสภาพภูม ิศาสตร์ที ่สวยงาม มี

พ ิพ ิธภ ัณฑ์และอาคารทางสถาปัตยกรรมที ่สร ้างในช่วงปลาย

ศตวรรษที่18 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งที่ประทับของจักรพรรดินี

แคทเธอร ีนที ่ 2 (Empress Catherine II) แต ่การก่อสร ้างไม ่เสร็จ

สมบูรณ์ และได้หยุดลงหลังจากพระนางทรงสิ้นพระชนม์ โดยอาคาร

ต่างๆไม่ได้รับการต่อเติมและถูกท้ิงร้างไว้มากกว่า 200 ปี จนได้มีการ

มาบูรณะซ่อมแซมจนเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปี 2005-2007 กลายเป็น

สถานีท่ีท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของ

มอสโก จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิ เช่น BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, 

BENETTON ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

ประเทศไทย  

22.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG975 

 

วันท่ีเจ็ด        ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  

10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

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



หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรชว่งเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลีย่นโดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลัก เพือ่ให้ทา่นทอ่งเทีย่วได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจานวน 15 ทา่นข้ึนไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะ

ทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ กอ่นทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีทีท่า่นเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ทา่นโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

4. การจองทัวร์และชำระคา่บริการ  

- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท 

สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (พร้อมแจ้งเลขสะสมไมล์)กรณุาส่งพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  

**สำคัญ **  สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณา

ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน**

กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้ง

รายช่ือคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ**กรณีเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะน้ันถ้าแจ้ง

หลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี 

 

5. การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์  เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 

เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ

คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

6. อัตราคา่บริการนีร้วม  

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และตอ้งเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคยีงกัน 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน กรณพีัก 3 ท่านต่อห้อง หากโรงแรมไม่มี

ห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายห้องพักเด่ียวเพิ่ม) 

หมายเหตุเพิม่เติมเรื่องโรงแรม 

- เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู ่(Twin/Double) ตา่ง

ประเภทอาจจะไมต่ิดกัน หรือ อยูค่นละช้ันกัน และโรงแรมในรัสเซียไมม่ีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพัก

ประเภท ห้องคูแ่บบไมม่ีเตียงเสริม 



- โรงแรมในรัสเซียสว่นใหญอ่าจจะไมม่ีเครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตำ่  

- กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่น

หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. คา่น้ำหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครือ่ง 30 กิโลกรมั ถือขึ้นเครือ่งได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรบัตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

6. คา่ประกันอุบัติเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ

วงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไมร่วมประกันสุขภาพ 

(คา่ทัวร์ไมร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสียหรือเสยีหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินสว่นตัว กรณีเกิดความเสยี บริษัทฯ

ไมส่ามารถรับผิดชอบได้) 

7.บริการน้ำด่ืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

 

7. อัตราคา่บริการนีไ้ม่รวม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ำมันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม  

6. คา่ทิปมคัคุเทศก์ท้องถิน่ และพนักงานขับรถ   50 USD /ท่าน หัวหน้าทัวร์แล้วแตค่วามพึงพอใจ 

7.ค่าวีซ่าและบริการต่างๆ สำหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมต่้องทำวีซ่ารัสเซีย 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สำรองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 



9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

12. บริการน้ำด่ืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และ

ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหว่างการ

เดินทางได้จากบริษัทประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น 

 

 

 

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


