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รหัสโปรแกรม : 26302 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

AURORA RUSSIA : มอสโคว-์มูร์มันสค์-แสงเหนือ 6 วัน 4 คืน  
เที่ยว 2 เมือง บิน Oman Air ( WY ) พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว 
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วนั

เดินทาง 
รายการท่องเที่ยว เชา้ เที่ยง เย็น 

ที่พกัระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ –มตักสั-มอสโคว ์(สนามบินเชเรเมเตียโว) ✈ ✈ ✈ 
IZMAILOVO DELTA @ 

MOSCOW 

วนัท่ีสอง 

MOSCOW –มหาวิหารเซ็นตซ์าเวียร ์– พระราชวงัเครมลิน – 

โบสถอ์สัสมัชญั – ปืนใหญ่ซารแ์คนนอน – หอระฆงัจกัพรรด์ิอี

วาน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– หอ้งเพชร DIAMOND 

FUND - จตุัรสัสีแดง-มหาวิหารเซ็นตบ์าเซิ่ล–หา้ง GUM                                          

✓ ✓ ✓ 
IZMAILOVO DELTA @ 

MOSCOW 

วนัท่ีสาม 
METRO – ถนนอาราบตั - MURMANSK บินภายใน (ล่าแสง

เหนือคืนท่ี 1) 
✓ ✓ ✓ 

PARK INN POLARNIE 

ZORI @ Murmansk 

วนัท่ีสี่ 
MURMANSK – หมู่บา้นซามิ – ฟารม์สุนัขฮสักี้  – (ล่าแสงเหนือ

คืนท่ี 2) 
✓ ✓ ✓ 

PARK INN POLARNIE 

ZORI @ Murmansk 

วนัท่ีหา้ 
ถ่ายรูปเรือตดัน ้าแข็งพลงันิวเคลียรเ์ลนิน – อนุเสาวรียอ์าลีซา – 

MOSCOW บินภายใน – เอา้ทเ์ลท-สนามบินเชเรเมเตียโว                                                                                  
✓ ✓ ✓  

วนัท่ีหก สนามบินมสักตั - กรุงเทพ ฯ ✈ ✈ ✈  

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาตน้เดินทาง-เวลาปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ(BKK)-มสักตั(MCT) 09.15-12.15 WY181 6 ชัว่โมง 20 นาที 

มสักตั(MCT)-เชเรเมเตียโว(SVO) 15.10-20.35 WY183 6 ชัว่โมง 25 นาที 

เชเรเมเตียโว(SVO)-มูรม์นัสค ์(MMK) TBA TBA TBA 

มูรม์นัสค ์(MMK)-เชเรเมเตียโว (SVO) TBA TBA TBA 

เชเรเมเตียโว(SVO)-มสักตั(MCT) 24.45-05.55 WY184 6 ชัว่โมง 10 นาที 

มสักตั(MCT)-สุวรรณภูมิ(BKK) 09.00-17.28 WY815 5 ชัว่โมง 45 นาที 

 

อตัราคา่บริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

20-25 ก.พ. 66 

08-13 มี.ค. 66 

22-27 มี.ค. 66 

88,988 บาท 88,988 บาท 87,988 บาท 9,500 บาท 
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06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ M ประต ู6-7 โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY 818 

พบกบัเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

09.15 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(SVO) โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY 818 

(12.35 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั MCT )  

 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(SVO)  โดยเที่ยวบินท่ี WY 183 

20.30 น. เดินทางถึง สนามบิน MOSCOW (SVO) หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –มตักสั-มอสโคว(์สนามบินเชเรเมเตียโว)                          (-/-/-) 

วนัที่สอง MOSCOW –มหาวิหารเซ็นตซ์าเวียร ์– พระราชวงัเครมลิน – โบสถอ์สัสมัชญั – ปืนใหญ่ซาร ์

                  แคนนอน – หอระฆงัจกัพรรดิ์อีวาน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– หอ้งเพชร DIAMOND  

                   FUND - จตัรุสัสีแดง-มหาวิหารเซ็นตบ์าเซ่ิล – หา้ง GUM (B/L/D)    
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จากน้ันน าท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งข้ึนเมื่อปี 

ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพื่อเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็น

เจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี 

ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท้ิ์งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน ้าท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ยเงิน

บริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดย

สรา้งเสร็จสมบูรณแ์ละท าพิธีเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรม

ส าคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

ท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที่เป็นเหมือน

หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลิน

เป็นพิพิธภัณฑ์ และท่ีตั้งสถานท่ีส าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช

และสิ่งก่อสรา้งอืน่ๆอีกมากมาย  

                    จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยูใ่นบริเวณ 

                    พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้า 

                    ค่ากวา่ 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกนั 

                    ตวั หมวก เสื้ อเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง  

                    เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซึ่ง 

                    หาดูไดย้ากยิ่ง  จากน้ันชม โบสถอ์สัสมัชญั  

                    (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ที่สุด 

                    ในเครมลิน โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้  
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                    ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก จากนั้น ชม โบสถ ์IVAN THE GREAT BELL-TOWER 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน เดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสั

ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหิน

อ่อน นับลา้นชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้ นท่ีลานกว้าง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงน้ัน เป็น

ท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากที่พื้ นถนนจะมีสญัลกัษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็

จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลังเพื่ออธิษฐานใหไ้ด้

กลับมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้ นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็น

สถานท่ีจัดงานส าคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรัสแดงยังประกอบไปดว้ยสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   
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น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้ง ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 ( Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์

สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดข่ีมานาน

หลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเรื่องเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหาร

แห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้น

สามารถสรา้งสิ่งท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอี

วานมหาโหดจากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ี

เก่าแก่ ท่ี สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้ อกัน อย่างหลากหลายชนิด 

หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งข้ึนใน

ปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้

บริการมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้ง

รูปลักษณ์ ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคัญตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดง

หา้งสรรพสินคา้กูมมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้ อผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีชื่อ

มียี่หอ้ เครื่องส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซึ่งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกยอ่งจากทัว่โลก

ว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกัน ในสมัย

วนัที่สาม MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ                                                 (B/L/D) 
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หน้า 7 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน*** 

  

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการ

ก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบัญชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ใน

ปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

จากน้ันใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปป้ิง ถนนอารบัต ถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียง ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนน

อารบัตเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

.........น. ออกเดินทางสู่เมืองมูมั้นสค ์โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

..........น. ถึงสนามบินมูรม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ น าท่านสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วงตอน 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  PARK INN POLARNIE ZORI @ Murmansk หรือเทียบเท่า 

น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซึ่งโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 
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หน้า 8 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน*** 

  

วนัที่สี่         MURMANSK ล่าแสงเหนือ                                                                 (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

ท่านเท่ียวชม หมู่บา้น   ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพื้ นเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้ นเมืองซามิท่ีใชช้ีวิตอาศยัอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอน

เหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี (Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูพ้นัธุ์ฮสักี้  

ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์นัง่รถเทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) 

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซึ่งโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า 
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หน้า 9 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน*** 

  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตัดน ้าแข็งพลงังานนิวเคลียร ์(เลนิน)         

 

น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์อโลชา ( ALYOSHA MEMORIAL ) เป็นรูปป้ันทหารคอนกรีตสีเทา บนเนินทาง

เหนือของเมืองมูรมันส์ อนุสาวรีย์สรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงการต่อสูท่ี้กลา้หาญ และความอ่อนน้อมถ่อมตนของ

ขาวมูรมนัสใ์นช่วงสงครมโลกครั้งท่ี 2 ท่ีสูงถึง 40 เมตร   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ SET BOX 

.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินท่ี ..... 

.........น.  น าท่านสู่เดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์

                    ชอ้ปป้ิง OUTLET  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

22.45 น. ออกเดินทางจากสนาม เมืองมอสโคว ์(SVO)  

น าท่านอ าลาเมืองมอสโคว ์ เดินทางสู่สนามบิน  

 

05.55 น.  แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั 

09.00 น. ออกเดินทาง สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air โดยเที่ยวบินท่ี “WY 815 

17.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 

 

วนัที่หา้         MURMANSK – MOSCOW -BANGKOK                                                                (B/L/D) 

วนัที่หก   มสักตั - กรุงเทพฯ                                                                          (-/-/-)                   
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หน้า 10 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน*** 

  

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 25, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 1 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

หมายเหต ุ**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน*** 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง BKK-MCT-SVO-MCT-BKK สายการบินโอนมาน แอร ์ ใหท้่านละ 1 ใบน ้าหนัก

ไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / สายการบินภายในประเทศ SVO-MMK-SVO สายการบินแอร์โรฟอร์ท ใหท้่านละ 1 ใบ ไม่เกิน23 

ก.ก. ต่อท่าน / กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry)น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-  มสักตั - มอสโคว ์– มูรมนัส ์– มอสโควร-์ มสักตั - กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
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หน้า 11 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน*** 

  

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กที่มีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั  ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD  X 5 วนั  = 15 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  2 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 5 วนั   = 10 USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 8 วนั = 18 USD รวมทั้งหมด 43 USD ตอ่ท่านค่ะ  

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเครื่องและทรพัยส์ินของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม

วา่กรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพที่ใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และ

เมื่อตัว๋ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 



  

(RUS-AURORA-6D4N-WY) 

หน้า 12 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน*** 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(RUS-AURORA-6D4N-WY) 

หน้า 13 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน*** 

  

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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