
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บินตรง เท่ียว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส 
• สัมผสัวถีิชีวติของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ  
• สนุกต่ืนเตน้กบัการ ขับรถสโนโมบิล / Husky Sledding ตะลุยหิมะ 
• ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ท่ีเมืองมูร์มนัสค ์
• ชมความน่ารักของสุนขัแสนรู้ ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุไซบีเรียน ฮัสกี ้ 
• ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีลว้นวจิิตรตระการตา 
• ชม วหิารเซนต์บาซิล โดมประดบัประดาสีสันสวยงาม  



 
 

• ชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ยา่นการคา้สินคา้ท่ีมีช่ือเสียง 
• ชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument มีขนาด 24.5 เมตร  
• ไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ตลาดอสิมายลอฟกี ้

 

วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์ 

11:00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ 2 เคาน์เตอร์ 
Dสายการบิน Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

14:00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยเท่ียวบินท่ี TG974 
19:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ

หนงัสือเดินทาง น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยงัครองอนัดบัเมืองท่ี
ใหญ่ทีสุดของยโุรป มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี 

ทีพ่กั Izmailovo  Gamma หรือเทียบเท่า     

วนัที ่2  สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวงัเครมลนิ - จัตุรัสแดง - วหิารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาน าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีลว้นวิจิตรตระการตา 
ไม่วา่จะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั้งโคมไฟ และงานประดบั
ประดาต่างๆ ลว้นปราณีต วิจิตรบรรจง น าท่านชม พระราชวังเครมลิน Grand Kremlin Palace บน
ท่ีดินกรรมสิทธ์ิของแกรนด์ปรินซ์ ซ่ึงได้จดัตั้ งข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 14 บนเนินโบโรวิตสกี 
ออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใต้การบริหารจดัการของคอนสแตนติน ธอน พระราชวงัเครมลินมี
เจตนาท่ีจะตอกย  ้ าถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยรัสเซีย คอนสแตนติน ธอน ยงัเป็น
สถาปนิกของเครมลินอาร์มรี และมหาวิหารพระคริสตผ์ูไ้ถ่พระราชวงัเครมลินเดิมเคยเป็นพระต านกั
ของซาร์ในมอสโควอ์อกแบบโดยรัสเตรลลี และคริสตจกัรนกับุญจอห์นแบพ็ทิสต ์ซ่ึงก่อสร้างข้ึนตาม
โครงการของ อโลอีซิโอเดอะนิวแทนท่ีโบสถ์แห่งแรกท่ีสร้างข้ึนในมอสโก ชม วิหารอัสสัมชัญ 
Assumption Cathedral สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สี
ทองอร่ามสวยงาม ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ท่ีสร้างอุทิศให้กบันักบุญอาร์คแอนเจล ไม
เคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี 
ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความ
ผดิพลาดระหวา่งหล่อท าให้ระฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าดว้ยบรอนซ์ น ้าหนกั 40 ตนั และ
ลูกกระสุนหนกัลูกละ 1 ตนั  

 
 



 
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าชมความยิ่งใหญ่ของรัสเซียรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์น าท่านชม จัตุรัสแดง Red Square เป็น
เสมือนสัญลกัษณ์ของรัสเซีย สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 3 เพื่อเป็นสถานท่ีจดังานแสดงใหญ่ๆ 
และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะไดมี้เวลาอิสระถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั อนุสรณ์สถานเลนินหรือสุสานเลนิน 
Lenin Mausoleum ซ่ึงเก็บรักษาร่างของวลาดีมีร์ เลนิน ผูน้ าคนส าคญัของคอมมิวนิสต์ และเปิดให้
ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได้ และ วิหารเซนต์บาซิล Saint Basil's Cathedral สร้าง
โดยซาร์อีวานท่ี 4 หรือซาร์อีวานจอมโหด เพื่อฉลองชยัชนะเหนือพวกมองโกลท่ีกรีธาทพัมาเมืองคา
ซาน เม่ือปี ค.ศ. 1552 จึงสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1900 มหาวหิารเซนตบ์าซิลมีโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมท่ี 9 
ท่ีอยูต่รงกลาง ท าให้อาคารมีรูปทรงแปดเหล่ียมผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมรัสเซียโบราณ เป็น
โดมทรงหวัหอมกบัสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัวา่รัสเซียนกอธิก หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธิพลจาก
ยุโรปตะวนัตกกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนก าลงัลุกไหมบ้นปลายล าเทียน ส่งความโชติช่วง
ชชัวาลยเ์ป็นเคร่ืองบูชาเทพเจา้บนสวรรค์ มหาวิหารน้ีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือปอสตนิ์ค 
ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev จึงท าให้มีเร่ืองเล่าวา่ ซาร์อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของ
มหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อ
ไม่ให้สถาปนิกผูน้ั้นสร้างส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็น
ท่ีมาของสมญานามอีวานผูโ้หดร้าย Ivan The Terrible อิสระท่านช้อปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม Gum 
ห้างสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมอสโก แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองงสินคา้อนัมีให้เลือกซ้ือกนั อย่าง
หลากหลายชนิด ก่อสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคาร
เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านคา้เปิดให้ บริการมากมายส าหรับให้ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 
200 ร้านคา้ด้วยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ์ ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ี
ส าคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรัสแดงหา้งสรรพสินคา้กุม มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภค
และบริโภค เช่น เส้ือผา้ ของใช้ในครัวเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่ห้อ เคร่ืองส าอางค์ น ้ าหอม และสินคา้ท่ี
เป็นประเภทของท่ีระลึกซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว  

 



 
 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั  Izmailovo  Gamma หรือเทียบเท่า 

วนัที ่3  มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ...................... ** โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับ
ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลาของเทีย่วบิน และสภาพอากาศ ** 

........น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มูร์มัสค์ โดยสายการบิน .......... เท่ียวบินท่ี ........  (ระยะเวลาประมาณ 
2:20 ชัว่โมง) 

........น.  เดินทางถึง เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ Murmansk ซ่ึงเป็นเมือง
ท่าของรัฐมูร์มนัสคอ์๊อบลาสต ์Murmansk Oblast อยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่น
ไปในมหาสมุทรเป็นเมืองท่ีอยูติ่ดกบัประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวยซ่ึ์งเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในการมุ่ง
หนา้ออกสู่อาร์คติก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ Sami Village ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิน้ี ท่านจะได้สัมผสัถึงวิถีชีวิต 
ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิท่ีใชชี้วติอาศยัอยูต่ ั้งแต่บรรพบุรุษใน
แถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิม ชมสัตว์
เมืองหนาว เช่น กวางเรนเดียร์ Reindeer หมาป่า Foxes เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็น
เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ จากนั้นให้ท่านไดส้นุกต่ืนเตน้กบักิจกรรมภายในหมู่บา้น จากนั้นให้ท่านไดส้นุก
ต่ืนเตน้กบัการ ขับรถสโนโมบิล Snow Mobile ตะลุยหิมะ ท่ีท่านสามารถขบัรถไปบนหิมะ ลานน ้าแข็ง
กวา้งใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอยา่งยิง่ 



 
 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ได้เวลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ซ่ึง
แสงจะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอ ยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ** 

 
 
ทีพ่กั   Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทยีบเท่า             

วนัที ่4 พพิธิภัณฑ์เรือท าลายน า้แข็ง - ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี ้- ตามล่าหาแสงเหนือ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear Powered Icebreakers รุ่น 

Lenin ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้ าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการ
แลว้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ไดใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมูร์มนัสค์ Murmansk 



 
 

ในอดีตเรือล าน้ีใชต้ดัน ้ าแขง็เพื่อเปิดทางน ้าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยในปัจจุบนัยงั
มีเรือทีปฏิบติัการตดัน ้าแขง็อยู ่

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธ์ุไซบีเรียน ฮัสกี ้Siberian Husky Farm ให้ท่านได้ชมความน่ารัก

ของสุนขัแสนรู้ เป็นพนัธ์ุท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตเมืองหนาว ซ่ึงชาวแลปป์
ไดเ้ล้ียงสุนขัพนัธ์ุน้ีเพื่อใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้ าแข็งหรือหิมะ ใหท้่านได ้สัมผสัประสบการณ์ น่ังรถ
เทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน Husky Sledding โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนม
พื้นเมือง กบับรรยากาศตอ้นรับท่ีแสนจะอบอุ่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ซ่ึง
แสงจะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ** 

 



 
 

 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทยีบเท่า             

วนัที ่5  อนุเสาวรีย์อโลชา - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ - ถนนอารบัต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา Alyosha Memorial ท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้กบัเหล่าทหารกองทพั 
ของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองก าลงัเพื่อหยุดย ั้งการรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 
35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีน ้ าหนกักว่า 5,000 ตนั และเยี่ยมชมสวนสาธารณะท่ีมี
ความสวยงาม 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หรือ Set Box 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มูร์มันสค์ ** โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการ
สลบัปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลาของเทีย่วบิน และสภาพอากาศ ** 

........น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน .......... เท่ียวบินท่ี ........   

........น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ถนนอารบัต ยา่นการคา้ มีของซ้ือของขายมากมาย เป็นถนนท่ีข้ึนช่ือของกรุง
มอสโคว์ พิ เศษ ..ถ้ ามี เวลา  น าท่ าน  ล่องเรือตัดน ้ าแข็ง Moscow Icebreaker River Cruise by 
Radisson Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้ ามอสกาวา Moskva ด่ืมด ่าบรรยากาศในช่วงฤดูหนาว
โดยอาจมีหิมะและน ้ าแข็งเต็มในแม่น ้ าทั้ งสองขา้งทาง ** เป็นโปรแกรมเสริมมีค่าใช้จ่ายสอบถาม
มัคคุเทศก์ การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และในกรณีน ้าในแม่น ้า
กลายเป็นน า้แข็งทีห่นามากจนท าให้ไม่สามารถล่องเรือได้ ** 

 
 



 
 

 
ทีพ่กั  Izmailovo  Gamma หรือเทียบเท่า 

วนัที ่6  ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี ้- อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument - ตลาดอิสมาย 
ลอฟกี ้- สนามบินโดโมเดโดโว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส Zagorsk เดินทางออกจากกรุงมอสโคว ์ชมโบสถ์เก่าแก่ท่ี
ภายในตกแต่งดว้ยภาพนกับุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนักร้องน า
สวด ชั้นล่างเป็นห้องครัวส าหรับท าอาหารให้กับคนจน จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ Assumption 
Church สร้างลียนแบบโบสถ์ท่ีพระราชวงัเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูร้อน และชม 
โบสถ์ทรินิตี้ Holy Trinity สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงินของ
นกับุญเซอร์เจียส ผูก่้อตั้งเมืองซากอร์ส ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ
ของท่าน 
 

 
 
 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 
 

 จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกบริเวณตลาดนดัหนา้โบสถ์ ซ่ึงเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ี
ระลึกท่ีข้ึนช่ือ เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไม ้สินคา้หัตถกรรมพื้นบา้น งานฝีมือ ของเล่น
ส าหรับเด็ก ของใชใ้นฤดูหนาว เช่น ผา้พนัคอไหมพรม ถุงมือกนัหนาว และสินคา้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ได้
เวลาอันสมควร เดินทางกลับ เข้า กรุงมอสโคว์  แวะให้ท่ านชม อนุสรณ์  Worker & Peasant 
Monument หรือ Worker and Kolkhoz Woman มีขนาด 24.5 เมตร ท าจากสแตนเลสสตีลท่ีสร้างข้ึน
เพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่านกับินอวกาศของรัสเซีย ไดเ้วลาเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ตลาดอิสมายลอฟกี ้
Izmailovsky Market ตลาดขายสินคา้พื้นเมือง ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระ
ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ ตุก๊ตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ 
กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ค ่า   อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
  ไดเ้วลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ 
22:05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG975 

วนัที ่7  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

11:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมดว้ยความประทบัใจ 
******************************************** 

**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานที่อาจมีการสลับวันเยี่ยมชมเพ่ือให้เหมาะสมกับเวลา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองด้วย
เหตุผลของเวลาหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแต่จะถือผลประโยช์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 



 
 

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร์ (บาท / ท่าน) พกัห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พกักบั
ผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยว 
วซ่ีา 

- 

เดือน  พฤศจิกายน 
04 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62  66,900 66,900 65,900 8,900 - 

11 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62  67,900 67,900 66,900 8,900 - 

18 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62  68,900 68,900 67,900 8,900 - 

25 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62  69,900 69,900 68,900 8,900 - 

เดือน  ธันวาคม 
02 ธ.ค. 62 - 08 ธ.ค. 62 * วนัพ่อ 72,900 72,900 71,900 8,900 - 

09 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 * วนัรัฐธรรมนูญ 76,900 76,900 75,900 8,900 - 

16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62  75,900 75,900 74,900 8,900 - 

23 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 * วนัคริสต์มาส 85,900 85,900 84,900 8,900 - 

30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 * วนัปีใหม่ 85,900 85,900 84,900 8,900 - 

เดือน  มกราคม 
06 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63  75,900 75,900 74,900 8,900 - 

13 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63  74,900 74,900 73,900 8,900 - 

20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 * วนัตรุษจีน 74,900 74,900 73,900 8,900 - 

27 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63  76,900 76,900 75,900 8,900 - 

เดือน  กุมภาพนัธ์ 
03 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 * วนัมาฆบูชา 75,900 75,900 74,900 8,900 - 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวนัเดินทางได ้เพราะจะ
มีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสัตวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์ หรือค่าทวัร์

ส่วนท่ีเหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายช่ือคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
• กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้สะกดช่ือ-นามสกุลผดิ ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนา

หนา้พาสปอร์ตใหท้างบริษทัในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 



 
 

• กรณีเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถ้าแจง้หลงัจาก
เจา้หนา้ท่ีออกเอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี 

• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทาง
บริษทัจะจดัส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท้่านทางอีเมล ์หรือแฟกซ์ท่ีท่านไดร้ะบุไว ้

• ราคาทวัร์ใช้ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้จะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ี
ระบุเท่านั้น 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนให้แก่ลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกั
เด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์เท่านั้น 

• PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนหมดอาย ุนบัจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พกัเด่ียว) ข้ึนอยูก่บัมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มี

ในบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็น

สินน ้าใจกบัผูใ้ห้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพื่อมอบให้หวัหนา้ทวัร์ระหวา่ง
การเดินทาง 

• โปรแกรมนีม้ีไฟล์ทบินภายในประเทศ ฉะน้ันขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

• ทางบริษัทจะแจกน ้าด่ืมให้ท่านท่านละ   2  ขวด ณ สนามบิน เน่ืองจากระหว่างเดินทางที่รัสเซียจะไม่มีน ้า
บริการ จึงขอแนะน าให้ท่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีน า้ให้ท่านละ 1 ขวดเพยีงคืนแรกเท่าน้ัน 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ไป – กลบัพร้อมคณะ สายการบิน Thai Airways 

• ค่าท่ีพกั โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพกัห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ 
การแข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ินการเปล่ียนแปลง 
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร์ 
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 390 บาท ข้ึนอยูร่ะยะเวลาการ
เดินทาง 

• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พร้อมพนกังานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 
 



 
 

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 

• ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และพนกังานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 60 EURO /ท่าน  

ตลอดทริปการเดินทาง 
• ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ์น ้ าหนกัดงัน้ี 

กระเป๋าโหลดใตเ้คร่ืองบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่
เกิน 7 กโิลกรัม 

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
• ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. 

ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษทั
จะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซ่ีา 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน ซ่ึงใน
กรณีน้ี ทางบริษทัยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทาง



 
 

บริษทัไม่อาจคืนเงินให้ท่านไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงด
ออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง
ประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วท่ีพ  าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทาง
ทางบริษทัจะถือวา่ท่านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
การจอง หรือส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพร้อมช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร์ 
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร์  
• ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
• กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า

ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 


