
 

 

รหัสทัวร WCT1901404 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว มูรมันสค ลาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน (TG) 
มหาวิหารเซนตซาเวียร   อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน   สถานีรถไฟใตดิน 
ถนนอารบัต   เมืองมูรมันสค   เมืองโลโวซีโร   ฟารมสนัุขพันธุฮัสกี ้
เรนเดียรลากเลือ่น   ขับรถสโนวโมบิล มหาวิหารเซนตนิโคลัส 
อนุสาวรียอโลชา   จัตุรัสแดง   วิหารเซนตบาซิล   พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี 
 

 
 
 
 



 

 

 
เขาชม “พิพิธภัณฑอารเมอรี”่ ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ลํ้าคาในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูรมันสค 
เขาชม พิพิธภัณฑทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร 

สนุกสนานกับการขับสโนวโมบิลตะลุยหิมะ  
สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน 

บินภายใน 2 ขา มอสโคว – มูรมันสค // มูรมันสค – มอสโคว 
กําหนดการเดินทาง 

04-10 พ.ย. // 11-17 พ.ย. // 18-24 พ.ย. // 25 พ.ย.-01 ธ.ค. 2562 
02-08 ธ.ค. // 04-10 ธ.ค. // 07-13 ธ.ค. 2562 

 

วันที่1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว  
08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินไทย แอรเวย (เคานเตอร D) 
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

10.50 น. เหินฟ�าสู กรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 974 
17.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย นําทานผาน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รถโคชปรับอากาศ นําทานเดินทางเขาสู 
กรุงมอสโคว 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:      MILAN HOTEL MOSCOW                                      หรือระดับใกลเคียง               
วันที่2      มอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน –  
      สถานีรถไฟใตดิน - ถนนอารบัต 
เชา  บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชม “มหาวิหารเซนต

ซาเวียร” หรือที่เรียกกันวา มหา
วิหารโดมทอง (CATHEDRAL 
OF CHRIST THE 
SAVIOUR)  (ห าม ถ า ย ภ าพ
ดานใน) เปนมหาวิหารโดมทอง



 

 

ที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป 
ค.ศ. 1812โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดง
กตัญุตาแดพระผูเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน 
ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียน ออโทดอกซใช
ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ  โดยมหาวิหารเซนตซาเวียร ตั้งอยูริมแมน้ํา 
MOSKVA  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน” (NOVODEVICHY CONVENT) 

ซึ่งสรางในศตวรรษที่  16 เปน
สถาปตยกรรมสไตลบารอก 
คอนแวนตเกาแกอายุกวา 300 
ป แทน อดีตเคยเปนที่คุมขังของ
พระนางโซเฟยและเชื้อพระวงศ
ฝ�ายหญิงของราชวงศโรมานอฟ 
ป จ จุ บั น เป น สุ ส า น สํ า ห รั บ
สุ ภ า พ ส ต รี ค น สํ า คั ญ
ระดับประเทศ  จากนั้น นําทาน
ชมสถานีรถไฟใตดิน (METRO STATION) สถานีรถไฟใตดินเปนสิ่งกอสรางที่ชาว
รัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติให
เห็นถึงความยิ่งใหญ ประวัติศาสตร
ความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรม
ประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกตาง
กันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา 
เครื่องแกว หินแกรนิต หินออนที่
สวยงาม จากน้ัน นําทานสู  “ถนน
อารบัต” (ARBAT STREET) เปน
ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปน
ทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน อาทิ แมคโดนัล สตาร
บัค ฮารดร็อคคาเฟต ฯลฯ และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปน
เลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ชอปปم�ง เดินเลนเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย 
นอกจากน้ีทานไดถายภาพกับ “อาคารกระทรวงการตางประเทศ” ของรัสเซียที่
ยิ่งใหญสวยงามกับศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

ที่พัก:      MILAN HOTEL MOSCOW                                    หรือระดับใกลเคียง               
วันที่3      มอสโคว – ตลาดสินคาพ้ืนเมือง – สนามบิน – มูรมันสค – ลาหาแสงเหนือ 
เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู “ตลาดสินคาพ้ืนเมือง” (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญที่สุดของ

มอสโคว อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคายอมเยา และตัว
ตลาดเองก็จําลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแหงของรัสเซีย มาไวอยูในที่เดียวกัน 
ทานสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ไดบนถนนสายน้ี เชน ตุกตามาทรอชกา หรือ
ตุกตาแมลูกดก, กลองไมแกะสลัก ที่ทําจากไมเบิรช , หมวกขนสัตว ขนหมี(ขนเทียม), 
ผาพันคอ ผาคลุมไหล คลุมผม (Platok), ไขอีสเตอร, เครื่องถม (Khokhloma), 
อําพัน, รองเทาบูทรัสเซีย ที่ใสสบายโดยไมตองใสถุงเทา (Valenki) ฯลฯ มีเวลาให
ทุกทานเลือกซื้ออุปกรณกันหนาว เชน เส้ือกันหนาว รองเทา กางเกง ถุงมือ ถุงเทา 

 เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกลอง เนื่องจากอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบินของเที่ยวบินภายในประเทศ) 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ 
xx.xx น. ออกเดินทางสูเมืองมูรมันสค โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใชเวลาบิน

ประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 

xx.xx น. ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองมูรมันสค (MURMANSK) ซึ่งเปนเมืองทา

ของรัฐมูรมันสค ออบ-ลาสต (MURMANSK OBLAST) ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา 
“KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เปนเมืองที่อยูติดกับประเทศ
ฟนแลนด และนอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาท่ีสําคัญในการมุงหนาออกสูอารคติก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 
 
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก นัดหมายทุกทาน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางชมแสง

เหนือ 
เมืองมูรมังสค เดือนธันวาคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -5   ถึง   -11 

           เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -7   ถึง   -14 
  เดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ      -2   ถึง   -13 
   เดือนมีนาคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ    -2   ถึง   -9  

21.00 น. นําทาน “ตามลาหาแสงเหนือ” (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรรา 
(AURORA BOREALIS) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอน



 

 

กลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซ่ึง แสงออโรรา (AURORA 
BOREALIS) จะปรากฏเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน *** การพบ
เห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนด
หรือทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ 
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 

 
ที่พัก:         PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL   

หรือระดับใกลเคียง                                
วันที่4      มูรมันสค – เมืองโลโวซีโร – หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ –  
  นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน – 
  สโนวโมบิล - ตามลาหาแสงเหนือ   
เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู “เมืองโลโวซีโร” (LOVOZERO) ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองมูรมันสค ซึ่งเปน

ที่ต้ังของหมูบานซามิ (SAMI VILLAGE) (ใชเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
เดินทางเขาสู “หมูบานซามิ” (SAMI VILLAGE) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามิน้ี ทาน
จะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมือง
ซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเมืองหนาว เชน กวางเรน
เดียร (REINDEER) หมาป�า(FOX) 
เพื่ อใชประโยชน ในการเดินทาง 
รวมท้ังเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ 

เที่ยง บริก ารอาหาร ม้ื อกลางวัน  ณ 
ภัตตาคาร 

 
บาย จากน้ัน นําทานสู “ฟารมสุนัขพันธุ

ฮัสกี”้ (HUSKY FARM) ชมความ
นารักและแสนรู ใหทานไดสนุกสนานกับประสบการณนั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน 



 

 

และนั่งรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (REINDEER SLEDDING) แบบชาว
พื้นเมืองซามิ จากน้ัน ใหทานไดสนุกตื่นเตนกับการขับรถสโนวโมบิล (SNOW 
MOBILE) ตะลุยหิมะ ที่ทานสามารถ  ขับรถไปบนหิมะ ลานน้ําแข็งกวางใหญ ซึ่ง
เปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทาง
กลับสู เมืองมูรมันสค 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก นัดหมายทุกทาน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางชมแสง

เหนือ 
21.00 น. นําทาน “ตามลาหาแสงเหนือ” (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรรา 

(AURORA BOREALIS) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอน
กลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซ่ึง แสงออโรรา (AURORA 
BOREALIS) จะปรากฏเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน *** การพบ
เห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติ ไม
สามารถกําหนดหรือทราบลวงหนา
ได  โอกาสที่จะได เห็นขึ้นอยูกับ
สภาพ อากาศ เป นสํ าคัญ  และ 
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม*** 

ที่พัก:         PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL   
หรือระดับใกลเคียง 

       
วันที่5      มูรมันสค – ผานชมเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร – อนุสาวรียอโลชา -  

 มหาวิหารเซนตนิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว – จัตุรัสแดง  
เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน “เขาชมพิพิธภัณฑ เรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร” (NUCLEAR 

POWERED ICEBREAKERS) รุน LENIN ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร
รุนแรก เปดตัวเม่ือป ค.ศ. 1957  และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ
ไดใหนักทองเที่ยวไดเขาชม จอดเทียบทาอยูที่เมืองมูรมันสค (MURMANSK) ใน
อดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพื่อเปดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดย
ในปจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ําแข็งอยู จากน้ัน นําทาน ชมอนุสาวรียอโลชา 
(ALYOSHA MEMORIAL) ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียต



 

 

ที่สามารถตรึงกองกําลังเพ่ือหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูง
ถึง 35.5 เมตร สูงเปนอันดับสองของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน จากน้ัน นํา
ทานเขาชม “มหาวิหารเซนตนิโคลัส” (ST.NICHOLAS CATHEDRAL) สรางขึ้น
ระหว างป  ค .ศ . 1986-1989 เป น โบสถ ออ โธดอกซ  โบ สถ น้ี จึ งสร างด วย
สถาปตยกรรมแบบเรียบงาย 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวันแบบกลอง 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ 
xx.xx น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใชเวลาบิน

ประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให
สอดคลองกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 

xx.xx น. เดินทางถึงสนามบิน มอสโคว รถโคชปรับอากาศนําทานสู กรุงมอสโคว 
 นําชม “จัตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลานกวางใจกลางเมืองที่ เปนเวทีของ

เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง 
สรางในสมัยคริสต ศตวรรษที่  17 
ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวง
เทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วัน
ชาติ  วั น แรงงาน  และวั นที่ ร ะลึ ก
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบ
ของจัตุ รัสแดงเป นที่ ตั้ ง  ของกลุ ม
สถ าป ต ยกรรมที่ ส วยงาม  อัน ได แก  วิ ห าร เซนต บ าซิ ล  (SAINT BASIL’S 



 

 

CATHEDRAL) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย POSTNIK YAKOVLEV ชมหอนาฬิกา
ซ า วิ เ อ อ ร  ตั้ ง อ ยู บ น ป� อ ม ส ป า 
สกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน 
ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM 
DEPARTMENT STORE) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขาง
แพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:      MILAN HOTEL MOSCOW                                   หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่6   มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี ่– สถานีรถไฟใตดิน –  
  อารบัต 

เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเขาสู “พระราชวังเครมลิน” (GRAND KREMLIN PALACE) ที่ประทับของพระเจา

ซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจา
ซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนคร
เซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรอง
แขกระดับประมุขของประเทศ นํา
ทานสู จัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถ
อัสสัมชัญ  โบสถ อัน นันซิ เอชั่ น 
โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆัง
อีวาน และเขาชมดานในโบสถ
อัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระ
นางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแต
เกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความ
ตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 
40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นํา
ทานเขาชม “พิพิธภัณฑอารเมอรี่” (THE KREMLIN ARMOURY) เปนพิพิธภัณฑ



 

 

ที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษ
ที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาท่ีดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษ
ที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ
ที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ 
และ อิหราน  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาสมควรทุกทานออกเดินทางสูสนามบิน 
18.40 น. เหินฟ�าสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 

975 
 
วันที่7  กรุงเทพฯ        
07.30 น. นําทานเดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ 

ลม ,ฟ�า , อากาศ, การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดย บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ   



 

 

ออกเดินทางชวง 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 
ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / 
หองจายเพ่ิม 

04-10 พ.ย. // 11-17 พ.ย. //  
18-24 พ.ย. // 25 พ.ย.-01 ธ.ค.// 
02-08 ธ.ค. // 07-13 ธ.ค. 2562 

68,900 68,900 68,900 15,000 
04-10 ธ.ค. 2562 70,900 70,900 68,900 15,000 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ  
 เท่ียวบินภายใน 2 เท่ียว (มอสโคว-มูรมันสค-มอสโคว) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 

กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-
4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปน
ผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่น  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแล

อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรรม)/หากผูเดินทางอายุเกิน 75ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (ตอง
ซื้อประกันเพ่ิม)  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 น้ําด่ืมบนรถ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

ในรายการ  



 

 

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชา

หรือสูญหายได 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจาก

ป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ (ทานละ 40 ยูเอสดอลลาร ตลอดทริป) 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกทานละ 100 บาทตอวัน  

 
 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระ
กอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผาน
การพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทาง

มาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะ
อยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ



 

 

คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวง
วันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการัน
ตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและ
ไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 


