
 

 

รหัสทัวร B2B1902568 
ทัวรรัสเซีย NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามลาแสง
เหนือ 8 วัน 5 คืน (EK) 
เนินเขาสแปรโรว  ถนนอารบัต จัตุรัสแดง  วิหารเซนทบาซิล  พระราชวังเครม
ลิน  พิพิธภัณฑอารเมอรี่  ละครสัตว มูรมันสค  พิพิธภณัฑเรือทําลายน้ําแข็ง
พลังนิวเคลียร  อนุสาวรียอโลชา นําทานตามลาแสงเหนือ หมูบานซามิ  ฟารม
สุนัขฮัสกี้  นั่งรถสนัุขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน  มรูมันสค  ขับรถสโนวโมบิล  
นําทานตามลาแสงเหนือ เซนตปเตอรเบิรก   พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ -ชมระบํา
พื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส มหาวหิารเซนตไอแซค  ป�อมปเตอร แอนด พอล  
พระราชวังแคทเธอรีน 
 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
22.00 

น. 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8  
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส  เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 
** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 ธ.ค. 62 เปนตนไป นัดหมายเวลา 23.00 น. ** 

  
วันที่ 2 ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว - ถนนอารบัต 

01.05 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 
 ** คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 04 ธ.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ EK 

377  เวลา 03.30 น. ถึงดูไบ เวลา 07.15 น. ** 
05.00 

น. 
ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 

09.15 น. 
13.45 น. 

ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว เที่ยวบินที่ EK 133 
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นํา
เดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน 
นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถ
เลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย นําทานสูถนนอารบัต (Arbat street) เปนถนนคน
เดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก ราน
น่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวก
อีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก 

 
เขาสูที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 มอสโคว – จัตุรัสแดง – วิหารเซนทบาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอา
รเมอรี่ – ละครสัตว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวย

ความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต 
ลักษณ ะของสถาปตยกรรมที่ นํ ามาตกแต งภายในสถานี น้ัน เป นลักษณ ะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ



 

 

วีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวที
ของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 
หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใช
จัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะ
โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต
นํามาประดับ ไวเมื่อป ค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department 
store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบ
รนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ท่ี
เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ

พระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตป
เตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ 
นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจล
ไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงาน
พิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค 
จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญ
ที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆัง
แตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการ
ใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะ
ไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) 
เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวง
คริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจาก
คริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสาม
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูที่
อังกฤษ และ อิหราน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด 



 

 

เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ
ชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***
กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 มอสโคว – (บินภายใน) มูรมันสค – พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร – 
อนุสาวรียอโลชา– นําทานตามลาแสงเหนือ 

เชา รับประทานอาหารเชา  
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ 

….. น. ออกเดินทางสูเมืองมูมันสค โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใชเวลาบินประมาณ 
2.30  ช.ม.) 

….. น. ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระแลว โดยเมืองมูรมันสค (Murmansk) เปน
เมืองทาของรัฐมูรมันสค ออบ-ลาสต (Murmansk Oblast) ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา 
“Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เปนเมืองที่อยูติดกับประเทศ
ฟนแลนด และนอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาท่ีสําคัญในการมุงหนาออกสูอารคติก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered 

Icebreakers) รุน Lenin ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเมื่อป 
ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเขา
ชม จอดเทียบทาอยูที่เมืองมูรมันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพื่อ
เปดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัด
น้ําแข็งอยู (พิพิธภัณฑเรือ จะปดทําการในวันจันทรและอังคาร และเปดบริการหลังเวลา 
12.00 น. หากไมสามรถเขาชมภายในได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินทานละ 10 
USD) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก 

21.00 น. 
เขาสูที่พัก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา 
นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสง
เหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่



 

 

จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที่ 5 
หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลือ่นและกวางลากเลื่อน – มูร
มันสค – ขับรถสโนวโมบิล - นําทานตามลาแสงเหนือ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูหมูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามิน้ี ทานจะ

ไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช
ชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกน
ดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรนเดียร (Reindeer) 
หมาป�า (Foxes) เพ่ือใชประโยชนในการเดินทาง รวมท้ังเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความนารักของ

สุนัขแสนรู เปนพันธุที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่งชาว
แลปป�ไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ใหทานไดสัมผัส
ประสบการณนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) หรือ รถเทียม
กวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer Sledding) โดยที่ฟารมน้ีจะบริการตอนรับทาน
ดวยชารอน ขนมพ้ืนเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optional : สําหรับทานที่สนใจในกิจกรรม ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุย
หิมะ สนุกตื่นเตนกับลานน้ําแข็งกวางใหญ ซึ่งเปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปน มี
คาใชจายทานละ 3,000 บาท กรุณาแจงลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 15 วัน 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองมูรมันสค  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เขาสูท่ีพัก  โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา 

นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสง
เหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่
จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม *** 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 มูรมันสค – (บินภายใน) - เซนตปเตอรเบิรก  -พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ชมระบํา
พ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ 

…. น. ออกเดินทางสูนครเซนตปเตอรเบิรก โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใชเวลาบิน
ประมาณ 2.30 ช.ม.) 

…. น. เดินทางถึงนครเซนตปเตอรเบิรก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมความงดงามของนครเซนตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ที่สรางโดย
พระเจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นําชม
ความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ 
มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 
5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปน เขา
ชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของ
โลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่, 
ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของ
โลกแหงหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas 

Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ 
ตามเผาตางๆ ซ่ึงทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมีบริการอาหาร
วาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เปนตน 

ที่พัก เขาสูที่พัก  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYAหรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 7 มหาวิหารเซนตไอแซค – ป�อมปเตอร แอนด พอล – พระราชวังแคทเธอรีน – 
สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหาร

ที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสค
สวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก 
เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต
มหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี จากน้ันนําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and 
Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการที่
สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของ
สมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุกพระองค 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเปนที่
ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.
1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะ
ปฏิวัติซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟที่
ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายใน
พุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดด
เดนของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุก



 

 

ปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  (Amber Room)  
ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส 
และชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
20.00 

น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.45 

น. 
ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที่  EK 176 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 ธ.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ 
EK 370  เวลา 08.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. ** 

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
***********************************************************************************
******************* 
 

อัตราคาบริการ NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามลาแสงเหนือ 
รัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรเบิรก 8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

01-08 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 48,900.- 5,900.- 
04-11 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 48,900.- 5,900.- 
25 ธ.ค. 62-01 

ม.ค. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 55,900.- 9,900.- 

27 ธ.ค. 62-03 
ม.ค. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 55,900.- 9,900.- 

หนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไม   สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  



 

 

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลลาร) 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทางบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 


