
 

 

 

 

CODE TG813 : AURORA RUSSIA ตามลา่หาแสงเหนอื มอสโคว ์เมอรม์งัส ์7วนั5คนื 

 

☆Russia ตามลา่หาแสงเหนอื 7วนั5คนื☆ 

รสัเซยี มอสโคว ์เมอรม์งัส ์ 
ตามลา่เเสงเหนอืทีเ่มอรม์งัส ์รสัเซยีเเบบไมง่อ้วซีา่ คร ัง้หนึง่ในชวีติกบัการสมัผสัความหนาวเย็นสุดข ัว้กบั
อุณหภูมติดิลบและ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงามแหง่ทีด่นิแดนหลงัมา่นเหล็กเเละตืน่ตาตืน่ใจ

ของการตามลา่เเสงเหนอื Aurora Hunting ทีป่ระเทศ สหพนัธรฐัรสัเซยี (Russian Federation)  

 
โปรแกรมพเิศษสดุเทีย่วครบจดัเต็ม รวมทุกไฮไลท ์

 เยอืนเมอืงมอสโคว ์เมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี ศนูยก์ลางท ัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศกึษา 

 ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์

 ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ที ่วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามโดมหวัหอม 

 ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจกบัการลา่แสงเหนอื Aurora 

 ชม Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวงันีส้วยแปลกตา 

 อสิระชอ้ปป้ิง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

       พเิศษ ตุก๊ตาแมลู่กดก matryoshka ทา่นละ1 ชิน้ 

บนิหร ูบนิตรง สะสมไมล ์50% สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS 
 
 
 



 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบั

ผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ /
เดนิทาง

ทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

01 – 07 ก.พ. 2563 59,900 

 
 

ราคาเด็กไมเ่กนิ2ขวบ 
Infant 

ราคา 30,000 บาท 

15,000 25 
 

19 – 25 ก.พ. 2563 62,900 15,000 25 
 

22 – 28 ก.พ. 2563 62,900 15,000 25 
 

07 – 13 ม.ีค. 2563 62,900 15,000 25 
 

 

 

ไฟลท์บนิ 
 
Departure : : TG974 BKK-DME 14.00 – 20.20  

Return :       TG975 DME-BKK 22.00 – 10.20+1   
 

วนัแรก         กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์      อาหารเย็น 

 
11.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอร ์D ของสาย

การบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  
14.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี สายการบนิ Thai Airways 

โดยเทีย่วบนิ TG974  
20.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กว่าประเทศไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสมัภาระเรยีบรอ้ยจากนัน้ น าทา่น
เดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 56 กม./1.30 ชัว่โมง)    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 
 หลงัทานอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม พักผ่อนตามอัธยาศยั 

  ทีพ่กั :  Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง       มอสโคว ์– ตลาดอซิเมโลฟสกายา – บนิภายใน - เมอรม์งัส ์

                                                                                                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

น าท่านเที่ยวชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมืองหลวงของประเทศ
รัสเซยี เป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ และ

การศกึษา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยุโรป น าทา่นชม    
ตลาดอซิเมโลฟสกายา(Izmailovo) ตลาดของฝากและของทีร่ะลกึ

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในมอสโก ทีน่ี่ข ึน้ชือ่ดา้นงานศลิปะหัตถกรรม คอื ตุ๊กตาแม่
ลกูดก เป็นตุ๊กตาไมเ้ขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกันเป็นชัน้ๆ มีตัง้แต่
จากตวัใหญ่ไปตวัเล็ก 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเตรยีมตวัเดนิทางสู ่สนามบนิมอสโคว ์(ระยะทาง46 กม./55นาท)ี เพือ่น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมอรม์งัส ์

15.40 น. ออกเดนิทางจากมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1324 

 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพ

อากาศ)* 



 

 

 

 

18.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานเมอรม์งัส ์เมืองทา่ทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของรัสเซยี จากนัน้ใหท้า่นรับสมัภาระและเดนิ

ทางเขา้สูใ่จกลางเมือง จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว เมอืงเมอรม์งัส ์(Murmansk) (ระยะทาง 36 กม./30

นาท)ี เมอืงทา่ของรัฐเมอรม์ังสห์รอืมูรม์ันสค ์อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมี

แหลมโคลายืน่ไปในมหาสมุทรเป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัในการมุ่ง

หนา้สูเ่ขตอารค์ตกิ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร(มือ้ที4่) อาหารพืน้เมอืง 

 ทีพ่กั: Muemansk At Azimut Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

                   หลังจากเขา้ที่พักแลว้ พรอ้มกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อน าท่านเดนิทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนอื หรือ 

ปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern Light อกีครัง้ซ ึง่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีม่ีแสงเรืองรองบน  ทอ้งฟ้า
ในเวลากลางคนื โดยมักจะเกดิข ึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใตข้ ึน้อยู่กับ

แหล่งก าเนดิ (ปรากฏการณ์แสงเหนอืเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถก าหนดลว่งหนา้ไดก้าร
เห็นแสงเหนอืจงึไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่จะเห็นหรอืไมข่ ึน้อยูก่บั สภาพอากาศเอือ้อ าานวยและความปลอด
โปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้) 

 
 

วนัทีส่าม       เมอรม์งัส ์- หมูบ่า้นซาม ิ- กจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื                                                        
                                                                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

จากนัน้ น าทา่นชม หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ 
ของขาวชนเผ่าซามิภายใน หมู่บา้นเป็นที่อยู่อาศัย และอาคาร

กระโจม เอนกประสงค ์โดยจะมีที่น่ังลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้า 
สาธิต เล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ า้นนี้ 
นอกจากนี้  ภายในหมู่บ า้นยังมีก ิจกรรมมากมายให ้ท่านได ้

เพลดิเพลนิ อาทกิารป้อนหญา้แหง้ใหก้วางเรนเดยีร,์ น่ังเลือ่นลาก
โดยสนัุขไซบี เรียนฮัสกีแ้สนเชือ่ง และขีส่โนวโ์มบลิส าหรับคนที่
ชอบความเร็วและความตื่นเตน้  และสัมผัสประสบการณ์น่ังรถ

เทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น (Deer sledding) แบบชาวพืน้เมอืง
ซาม ิและใหท้า่นไดส้นุกตืน่เตน้ กบัการขบัรถสโนวโ์มบลิ (Snow 

mobile) ตะลุยหมิะ ทีท่่านสามารถขับรถไปบนหมิะ ลานน ้าแข็ง
กวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยิ่ง
(การน ั่งรถเทียมกวางเรนเดียร ์ และ Snow mobile จะ

ขึน้กบัสภาพอากาศและความหนาของหมิะ ถ้าความหนา
ของหมิะนอ้ยไม่สามารถเล่นได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ) 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นซาม ิ  (มือ้ที ่6) 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเมอรม์งัส ์

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที7่) อาหารพืน้เมอืง 



 

 

 

 

                   หลังจากเขา้ที่พักแลว้ พรอ้มกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อน า

ท่ า น เดิน ท างอ อ ก ไป ต าม  ล่ าห าแ ส ง เห นือ  ห รือ 

ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกครัง้ซ ึ่งเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่มีแสงเรืองรองบน  ทอ้งฟ้าใน

เวลากลางคืน โดยมักจะเกดิข ึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก โดย

บางครั ้งจ ะเรียก ว่า  แสงเหนือ  ห รือแสงใต ข้ ึ้น อยู่ กั บ

แหล่งก าเนดิ (ปรากฏการณ์แสงเหนอืเป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาตไิม่สามารถก าหนดล่วงหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนอืจงึ

ไม่สามารถยนืยนัไดว้่าจะเห็นหรอืไม่ข ึน้อยูก่บั สภาพอากาศ

เอือ้อ าานวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้)  

                  ทีพ่กั : Muemansk At Azimut Hotel   

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีส่ ี ่        ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้- สมัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมสุนขัฮสั กีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) – 

                  มอสโคว                                                                                           
                                                                                                                                         อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

น าทา่นเช็คเอาทแ์ละออกจากทีพ่กั จากนัน้ น าท่านเดนิทางไป

เยี่ยมชมฟารม์สุนขัฮสักี ้ซ ึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สุนัขและฝึก

สนัุขฮัสกี ้เป็นสนัุขทีม่สีายพันธุม์า ยาวนานกว่า 3,000 ปี เพือ่ใชใ้น

การลากเลือ่นบรรทุกส ิง่ของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที ่ทีป่กคลมุไป

ดว้ยน ้าแข็งและหมิะ ฮสักีจ้งึไดก้ลายมาเป็นสนัุขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้

ที่มีประสทิธภิาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อน

ทัง้หมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัช

เชอร์ (Musher) เป็นผูบ้ังคับเลื่อนในการ แข่งขันแต่ละครัง้จน

แพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวนัทีเ่รา

เยีย่ม ชมฟารม์มหีมิะมากพอหรอืทางฟารม์พรอ้ม ท่านยงั

สามารถทดลองน ัง่ลากเลือ่นสนุขัไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคาร   (มือ้ที ่9) อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย          หลงัรับประทานอาหารกลางวันน าท่านไป ชอ้ปป้ิง หา้ง Murmansk Mall ซึง่อยู่ใจกลางเมืองเมอมันสก ์ใหท้า่น
เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ รองเทา้ แบรนดช์ัน้น า เชน่ H&M, ZARA,Bershka, PULL&BEAR เป็น 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่แบบกลอ่งบนเครือ่ง Lunch Box (มือ้ที ่10) 

                    จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับ  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1325 

เพือ่เดนิทางสู่เมอืงมอสโคว *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมให้

สอดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

21.35          เดนิทางถงึเมอืงมอสโควและน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

 

                  ทีพ่กั : Art Moscow Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีห่า้         กรงุมอสโคว ์– จตัรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ – ถนนอารบตั                                                                                                          

                                                                                                                       อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1)  



 

 

 

 

จากนั้น  น าท่านชม  พระราชวงัเครมลิน 
(Grand Kremlin Palace) ส ร ้า ง ขึ้ น ม า

พรอ้มกรุงมอสโคว ์เป็นสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ
เมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราช
ทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็น
ที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ

ประมุขของประเทศ จากนั้น น าท่านเขา้ชม
พิพิ ธ ภ ัณ ฑ์ อ า ร ์เม อ รี่  (The Kremlin 
Armory) เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่

เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ เก่ าแก่ที่สุดของรัส เซี ย 
ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมีค่าที่ดทีี่สดุ

ของรัสเซียจากครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 และเป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวม
ทรัพยส์มบัตขิองรัสเซยีดว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่12) อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  น าท่านชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมือง สรา้ง

ดว้ยหนิแกรนติและหนิอ่อน ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหนิโมเสก

ที่มีความสวยงาม เป็นเวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์ ส าคัญใน

ประวัตศิาสตร์ของรัสเซียเช่นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการ

ประทว้งทางการเมอืงต่างๆ สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบัน

สถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดงานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วันปี

ใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณ

ใกล ้ๆ จัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกดว้ย

อย่าง วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's Cathedral ) ประกอบดว้ย

ยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยี โบราณ

โด ยสถ าป นิ ก ช า วรั ส เซี ย  Postnik Yakovlev ถือ เป็ น ห นึ่ ง ใน 

สญัลักษณ์ของ กรุงมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดยกษัตรยิอ์วีาน

จอมโหด (Ivan the Terrible) เพือ่ฉลองชยัเหนือพวกมองโกทีก่รทีพั

มาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจากชัยชนะ ครัง้นี้ท าให ้

ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬกิาซาวิ

เออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 

แฉกที่ท ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามา

ประดับไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 จากนั้น น าท่านสู่ ถนนอารบตั (Arbat 

Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั ้งย่านการคา้ 

แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที่ระล ึก รา้น น่ังเล่น รา้นอาหารต่างๆ

มากมาย และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศลิปิน

เลน่ดนตรเีปิดหมวกดว้ย อสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั  

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่3) 

 ทีพ่กั: Art Moscow Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน

วันเดนิทาง)  

 

วนัทีห่ก        Kolomenskoye Wooden Palace – สนามบนิ โดโมเดโดโว 
                                                                                                                           อาหารเชา้,เทีย่ง  

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4) 



 

 

 

 

จากนั้นใหทุ้กถ่ายภาพกับ Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวังนี้สวยแปลกตากว่าพระราชวังทีเ่รา
เห็นในรัสเซียเนื่องจากเป็นวังที่ท าจากไมแ้ละไม่ได ้

ใชต้ะปู  วังนี้ เป็นของท่านซาร์อ เล็กซี่ที่  1 (Tsar 
Alexis I) ทีไ่ดร้ับการยกย่องจากชาวตา่งชาตทิีไ่ดพ้บ

เห็นว่าสวยงามมากๆ เป็นส ิง่กอ่สรา้งจากไมท้ีอ่ลงัการ
อีกสถานที่หนึ่ง จากนั้นพาทุกท่านชม Tsaritsyno 
Park สวนที่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องกรุงมอสโคว โดย

สวนแห่งนี้มีสภาพภูมศิาสตรท์ี่สวยงาม มีพพิธิภัณฑ์
และอาคารทางสถาปัตยกรรมที่สรา้งในช่วงปลาย
ศตวรรษที่18 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นอีกหนึ่งที่ประทับ

ของจักรพรรดนิีแคทเธอรนีที ่2 (Empress Catherine 
II) แต่การก่อสรา้งไม่เสร็จสมบูรณ์ และไดห้ยุดลง

หลังจากพระนางทรงสิน้พระชนม์ โดยอาคารต่างๆ
ไม่ไดร้ับการต่อเตมิและถูกทิง้รา้งไวม้ากกว่า 200 ปี 
จนไดม้กีารมาบูรณะซ่อมแซมจนเสร็จสมบูรณ์ในชว่ง

ปี 2005-2007 กลายเป็นสถานีทีท่อ่งเทีย่วและแหลง่เรยีนรูท้างประวัตศิาสตรอ์กีแห่งหนึง่ของมอสโก  
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่5) อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานโดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย  

22.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG975 

 

วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม ิ 

 
10.20 น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรุณาสง่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมืองท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัว

หลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

ตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี้ 
 



 

 

 

 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่น

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หาก

โรงแรมไม่มหีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และโรงแรมในรสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอีา่งอาบน า้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่

ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามที่

สายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ

ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

7.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้

และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน

, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



 

 

 

 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สขุภาพในระหว่างการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ 

 

 

 

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


