
 

 

รหัสทัวร ITV1902466 
ทัวรรัสเซยี ตามลาหาแสงเหนือ มอสโคว เมอรมงัส 7 วัน 5 คืน(WY) 
- ชมพระราชวังเครมลิน 
- วิหารเซนตบาซิล 
- จัตุรัสแดง 
- เนินเขาสแปรโรว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

☆Russia ตามลาหาแสงเหนือ ☆ 
ตามลาเเสงเหนือที่เมอรมังส รัสเซียเเบบไมงอวีซา ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความ
หนาวเย็นสดุขั้วกับอุณหภูมิติดลบและ ชมปรากฏการณทางธรรมชาติอันสวยงามแหง
ที่ดินแดนหลังมานเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจของการตามลาเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่
ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)  
โปรแกรมพิเศษสุดเที่ยวครบจัดเต็ม รวมทุกไฮไลท 

 เยือนเมืองมอสโคว เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนยกลางทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเงิน และการศึกษา 

 ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซาร 
 ถายรูปแลนดมารคที่ วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รูจักกัน

ในนามโดมหัวหอม 
 ชมปรากฏการณทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการลาแสงเหนือ 

Aurora 
 อิสระชอปปم�ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

       พิเศษ ตุกตาแมลูกดก matryoshka ทานละ1 ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 0 - 2 ป 
(ไมเสริมเตียงพัก
รวมกับผูใหญ 2
ทาน) 

พักเด่ียว
เพ่ิม /
เดินทาง
ทานเดยีว 

ที่
นั่ง 

หมาย
เหต ุ

25 – 31 ธั น ว า ค ม 
2562 69,900 

ราคาเด็กไมเกิน 2
ขวบ Infant 
ร า ค า  1 5 ,0 0 0 
บาท 

12,000 30  

28 ธ.ค . – 03 ม .ค .
2563 69,900 12,000 30  

18 – 24 ม ก ร า ค ม 
2563 59,900 12,000 30  

30 ม.ค. – 05 ก.พ. 
2563 59,900 12,000 30  

04 – 10 กุมภาพันธ 
2563 59,900 12,000 30  

18 – 24 กุมภาพันธ 
2563 59,900 12,000 30  

26 ก.พ. – 03 มี.ค. 
2563 59,900 12,000 30  

10 – 16 มี น า ค ม 
2563 59,900 12,000 30  

 
ไฟลทบิน 
 
Departure Return 
WY818  BKK – MCT  09.15-
12.35  
 WY181  MCT – DME  14.55-
19.55 

WY182  BKK – MCT 00.20 – 
06.55 
WY815  MCT – BKK 09.05 – 
17.45 

 



 

 

วันแรก         กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว   
  อาหารเย็น 

 05.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ
เคานเตอร T สายการบินโอมานแอร (WY) เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร 
ติดแท็กกระเป�า  
09.15 น. เดินทางสูสนามบินนานาชาติมัสกัต เที่ยวบินที่ WY818 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
16.15น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
(เวลาชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 
เดินทางรอรับสัมภาระเรียบรอยจาก น้ัน นําท านเดินทางสู ใจกลาง กรุงมอสโคว  
(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาท)ี    

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) 
 หลังทานอาหารคํ่านําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย 
   ที่พัก :  Sunflower hotel /ART HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 

วันที่สอง       มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จตัรุัสแดง  
                    – วิหารเซนตบาซิล      อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่2) 
นํ าท า น เที่ ย ว ช ม เ มื อ งม อ ส โค ว  
(Moscow) เมืองหลวงของประเทศ
รัสเซีย เปนเมืองศูนยกลางของประเทศ
ทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา 
เปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดใน
ยุ โ ร ป  จ า ก น้ั น  นํ า ท า น เข า ช ม
พ ร ะ ร า ช วั ง เ ค ร ม ลิ น  (Grand 
Kremlin Palace) สรางขึ้นมาพรอมกรงุมอสโคว เปนสถานที่เกาแกที่สุดของเมืองเคยเปน
ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนคร
เซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ จากน้ัน นําทานเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory) เปนที่เก็บ
สะสมของเจาชายมัสโควี่ เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย ปจจุบันเปนสถานที่เก็บ



 

 

สะสมของมีคาท่ีดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 และ
เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของรัสเซียดวย  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) 
บาย นําทานชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลาง

เมือง สรางดวยหินแกรนิตและหินออน ตอกลงบนพื้นจน
กลายเปนลานหินโมเสกที่มีความสวยงาม เปนเวที
ศูนยกลางของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียเชนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวง
ทางการเมืองตางๆ สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชเปนสถานที่จัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 บริเวณใกลๆจัตุรัสแดงเปนที่ตั้งของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงามอีกดวยอยาง วิหาร
เซนตบาซิล (St.Basil's Cathedral ) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงาม
สดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเปน
หน่ึงในสัญลักษณของ กรุงมอสโคว ประเทศ รัสเซีย สรางโดยกษัตริยอีวานจอมโหด (Ivan 
the Terrible) เพื่อฉลองชัยเหนือพวกมองโกลที่กรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อป 
1552 ผลจากชัยชนะครั้ง น้ีทําให ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศไดเปนปกแผน ชมหอ
นาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํา
มาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปค.ศ.1995 จากน้ัน 
นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Mausoleum) ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสแดง 
ภายในอาคารมีโลงแกวคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสรางจาก
หินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A. Shcusev) สรางเมื่อป 1930 หลังจากที่เลนิน
เสียชีวิตในป 1924 ในชวงแรกรางของเลนินถูกเก็บรักษาไวอยุในสุสานไม ซึ่งเปนสถานที่
บรรจุศพของเหลาวีรบุรุษของโซเวียต และเหลาสมาชิกที่สําคัญของรัฐบาล มาถึงชวง 1930 
เอ. ชูเซฟ ไดเสนอใหสรางสุสานเลนินขึ้นใหมบริเวณดานหนากําแพงเครมลิน ปจจุบันชาว
รัสเซียที่ยังรักแลเคารพเลนินไดมาเขาคิวเคารพศพกันอยางไมขาดสาย จากน้ัน นําทานไปยัง 
หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองเปน
หางที่ใหญโตและสวยงาม สรางในป ค.ศ. 1895 จําหนายสินคาอุปโภค เสื้อผา แบรนดเนม 
เครื่องสําอาง น้ําหอม และสินคาที่ระลึก มีรานคากวา 200 ราน 



 

 

คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4)  
                   ที่พัก: Sunflower hotel /ART HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน  
    (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)  

วันที่สาม       มอสโคว – เมอรมังส – กิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ     อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่5) 

08.00 น. นําทานเตรียมตัวเดินทางสู สนามบินมอสโคว (ระยะทาง46 กม./55
นาที) เพ่ือนําทานเดินทางสูเมืองเมอรมังสออกเดินทางจาก
มอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ ยวบินที่  
SU1320 
 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพ
อากาศ)* 
 เดินทางถึงทาอากาศยานเมอรมังส เมืองทาที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของรัสเซีย จากน้ันให
ทานรับสัมภาระและเดินทางเขาสูใจกลางเมือง จากน้ัน นําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองเมอร
มังส  (ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมืองทาของรัฐเมอรมังสหรือมูรมันสค ออบลาส 
Murmansk Oblast ตั้ งอยูบริ เวณ อาวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่น ไปใน
มหาสมุทรเปนเมืองที่อยูติดกับประเทศฟนแลนดและนอรเวย 
ซึ่งเปนเมอืงทาที่สําคัญในการมุงหนาสูเขตอารคติก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่6)  
บาย นําทานเดินทางสุ เมืองโลโวซีโร (Lovozero) (ระยะทาง165 

กม./2 ชม.) ตั้งอยูทางตอนใตของเมอรมังส เปนที่ตั้งของ 
หมูบานซามิ (Sami Village) หมูบานเล็ก ๆ ของขาวชนเผาซามิภายใน หมูบานเปนที่อยู
อาศัย และอาคารกระโจม เอนกประสงค โดยจะมีที่น่ังลอมรอบ ใหชาวบานไดมา สาธิต เลา
เรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ของหมูบานน้ี นอกจากน้ี 
ภายในหมูบานยังมีกิจกรรมมากมายให ทานไดเพลิดเพลิน อาทิ
การป�อนหญาแหงใหกวางเรนเดียร, น่ังเลื่อนลากโดยสุนัขไซบี 
เรียนฮัสกี้แสนเชื่อง และขี่สโนวโมบิลสําหรับคนที่ชอบความเร็ว
และความตื่นเตน  และสัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมกวาง
เรนเดียรลากเลื่อน (Deer sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ และใหทานไดสนุกตื่นเตน 
กับการขับรถสโนวโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่ีทานสามารถขับรถไปบนหิมะ ลาน
น้ําแข็งกวางใหญ ซึ่งเปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง(การนั่งรถเทียมกวาง



 

 

เรนเดียร และ Snow mobile จะขึ้นกับสภาพอากาศและความหนาของหิมะ ถาความ
หนาของหิมะนอยไมสามารถเลนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  (ม้ือที่7)  
  ที่พัก: Azimut hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง)  
หลังจากเขาที่พักแลว พรอมกันที่ล็อบบี้
ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางออกไป
ต า ม  ล า ห า แ ส ง เ ห นื อ  ห รื อ 
ป ราก ฏ ก ารณ อ อ โรร า  Northern 
Light อีกครั้งซึ่งเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน  ทองฟ�าใน
เวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณ
แถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกวา แสง
เหนือ หรือแสงใตขึ้นอยูกับแหลงกําเนิด (ปรากฏการณแสงเหนือเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติไมสามารถกําหนดลวงหนาไดการเห็นแสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะ
เห็นหรือไมขึ้นอยูกับ สภาพอากาศเอื้ออําานวยและความปลอดโปรงของทองฟ�าในเวลา
นั้น) 

วนัที่สี่        Husky farm – ชอปปم�ง Local Market – สนามบินเมอรมังส 
                – เซนตปเตอรสเบิรก     อาหารเชา,เทีย่ง,เย็น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

(ม้ือที่8) 
จากน้ัน นําทานชม อนุสาวรียอโลชา Alyosha Memorial 
ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่
สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพ
เยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเปนอันดับสอง
ของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 9) 
บาย    นําทานเดินทางไปเยี่ยมชมฟารมสุนัขฮัสกี้ ซึ่งเปนสถานที่

เพาะพันธุสุนัขและฝกสุนัขฮัสกี้ เปนสุนัขที่มีสายพันธุมา 



 

 

ยาวนานกวา 3,000 ป เพ่ือใชในการลากเล่ือนบรรทุกสิ่งของ หรือเปนพาหนะในพื้นที่ ที่ปก
คลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงไดกลายมาเปนสุนัขลากเลื่อนพันธุแท ที่มี ประสิทธิภาพ
ในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัข ลากเลื่อนยังเปนกีฬา
ยอดนิยม โดยมีมัชเชอร (Musher) เปนผูบังคับเลื่อนในการ แขงขันแตละครั้งจนแพรหลาย
ไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวันที่เราเย่ียม ชมฟารมมีหิมะมากพอหรือทาง
ฟารมพรอม ทานยังสามารถทดลองนั่งลากเลื่อนสุนัขไดอีกดวย จากน้ัน นําทานชม 
พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร Nuclear Powered Icebreakers รุน 
Lenin ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเมื่อป ค.ศ. 1957 และไดปลด
ประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเขาชม จอดเทียบทาอยูที่เมืองมูร
มันสค Murmansk ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพื่อเปดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการ
ขนสงสินคา โดยในปจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ําแข็งอยู   

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  (ม้ือที่10) 
                   หลังจากเขาที่พักแลว พรอมกันที่ล็อบ
บี้ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางออกไปตาม ลาหา
แสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา Northern 
Light อีกครั้งซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่มี
แสงเรืองรองบน  ทองฟ�าในเวลากลางคืน โดยมักจะ
เกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกวา 
แสงเหนือ หรือแสงใตขึ้นอยูกับแหลงกําเนิด (ปรากฏการณแสงเหนือเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติไมสามารถกําหนดลวงหนาไดการเห็นแสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะ
เห็นหรือไมขึ้นอยูกับ สภาพอากาศเอื้ออําานวยและความปลอดโปรงของทองฟ�าในเวลา
นั้น)  
                   ที่พัก: Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกลเคียงกัน 
    (ช่ือโรงแรมท่ีทานพกั ทางบรษิัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)  
 
 
 



 

 

วันที่หา         สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว – ถนนอารบัต   อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 11) 
นําทานออกเดินทางสูสนามบินเมอรมังส เพ่ือนําทานเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก 
ออกเดินทาง โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU6346*(สายการบินและ
เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพ
อากาศ)  

เที่ยง เดินทางถึงมอสโคว รับประทานอาหารกลางวัน 
(ม้ือที่ 12)  

บาย นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (Metro 
Tour) ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวย
ความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายใน
สถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมี
จุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดที่สตาลินขึ้นมาเปนผูนํา  
สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่  นํามา
ต ก แ ต ง ภ า ย ใ น ส ถ า นี น้ั น เป น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สราง
ขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่ งจะสื่อ
ออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า 
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากน้ัน นําทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปน
ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก ราน
น่ังเลน รานอาหารตางๆมากมาย และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปน
เลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย อิสระเลือกชม ชอปปم�งตามอัธยาศั  

คํ่า       รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่13) 
                   ที่พัก: Park Inn Pribaltijiskaya หรือระดับใกลเคียงกัน 
    (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)  
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก        IZMAILOVO MARKET – เนินเขาสแปรโรว  
- อิสระชอปปم�งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA                                                            
 อาหารเชา,เทีย่ง  
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่14) 

จากน้ัน นําทานเลือกซื้อสินคาที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, 
ตุกตา แมลูกดก, ผาคลุมไหล, อําพัน ,ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 9) 
บาย  นําเดินทางสู เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ

ของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก 
นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือก
ซื้อและตอรองราคาไดดวย นําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  

ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย  อาทิ เชน BOSS, CALVIN KLEIN, 
NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทา
อากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว เพ่ือเชคอินเดินทางกลับประเทศไทย 

 
วันที่เจ็ด          ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ  

18.25 น.  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร (WY) 
เที่ยวบินที่ WY818 
07.30 น.     เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 
 

 

 



 

 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปน
หลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทาน
ยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท
ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเนื้อสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาให
ชัดเจน 
4.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท 
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (พรอมแจงเลขสะสมไมล)กรุณาสงพรอมเอกสารชําระมัดจํา
คาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบกรณพีาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณา
สงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปน
ครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายช่ือคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ**กรณีเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง
จะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตามขอตกลง มิฉะนั้นถาแจงหลังจากเจาหนาที่ออก
เอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ 



 

 

 
5.การยกเลิกและคืนคาทัวร  เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงิน
คาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคน
เขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว 
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อ
ทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
6.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
(ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได) 
2. คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน 
กรณีพัก 3 ทานตอหอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง 
(มีคาใชจายหองพักเด่ียวเพิ่ม) 
หมายเหตุเพิม่เติมเรื่องโรงแรม 
- เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยู
คนละช้ันกัน และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผู
เดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม 
- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า  
- กรณีที่มีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม ซึ่งหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง
กัน 



 

 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้น
เครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ 
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง 
และทรัพยสินสวนตั ว กรณี เกิดความเสีย  บริ ษัทฯไมสามารถรับ ผิดชอบได ) 
7.โ ป ร แ ก ร ม น้ี ร ว ม  Vat เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว 
8.บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
 
7.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และ
ไดทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และพนักงานขับรถ   50 USD /ทาน หัวหนาทัวรแลวแต
ความพึงพอใจ 
7.คาวีซาและบรกิารตางๆ สําหรับหนังสอืเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร



 

 

ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 25 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผู
ที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม



 

 

วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอ่ืน ๆ 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด) 
14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร  
หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆท้ังสิ้น 
 
 
 
************************************************* 


