
WY211 : RUSSIA ตามลา่หาแสงเหนอื มอสโคว ์เมอรม์งัส ์7วนั5คนื 

 

☆Russia ตามลา่หาแสงเหนอื ☆ 

รสัเซยี มอสโคว ์เมอรม์งัส ์ 7 วนั 5 คนื 
ตามลา่เเสงเหนอืทีเ่มอรม์งัส ์รสัเซยีเเบบไมง่อ้วซีา่ คร ัง้หนึง่ในชวีติกบัการสมัผสัความหนาวเย็นสดุข ัว้กบั
อณุหภมูติดิลบและ ชมปรากฏการณท์างธรรมชาตอินัสวยงามแหง่ทีด่นิแดนหลงัมา่นเหล็กเเละตืน่ตาตืน่ใจ

ของการตามลา่เเสงเหนอื Aurora Hunting ทีป่ระเทศ สหพนัธรฐัรสัเซยี (Russian Federation)  
โปรแกรมพเิศษสดุเทีย่วครบจดัเต็ม รวมทกุไฮไลท ์

 เยอืนเมอืงมอสโคว ์เมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี ศนูยก์ลางท ัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศกึษา 

 ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์

 ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ที ่วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามโดมหวัหอม 

 ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจกบัการลา่แสงเหนอื Aurora 

 อสิระชอ้ปป้ิง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

       พเิศษ ตุก๊ตาแมล่กูดก matryoshka ทา่นละ1 ชิน้ 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่
2ทา่น( 

พกัเดีย่วเพิม่ /
เดนิทางทา่น

เดยีว 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

25 – 31 ธนัวาคม 2562 69,900 

ราคาเด็กไมเ่กนิ 2ขวบ 
Infant 

ราคา 15,000 บาท 

12,000 30 
 

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

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

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

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



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

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

10 – 16 มนีาคม 2563 59,900 12,000 30 
 

 
 

ไฟลท์บนิ 
 

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 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์                  อาหารเย็น 

 
05.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคานเ์ตอร ์T สายการบนิ

โอมานแอร ์(WY) เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  
09.15 น. เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิสักตั เทีย่วบนิที ่WY818 

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

16.15น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กวา่ประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสัมภาระเรยีบรอ้ยจากนัน้ น าทา่น
เดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาท)ี    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่( 
 หลังทานอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

  ทีพ่กั :  Sunflower hotel /ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง       มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ  

                                                                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่( 

น าท่านเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) 
เมือ งหลวงของประเทศ รัส เซีย  เป็ น เมือ ง
ศนูยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ 
และการศกึษา เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น
ที่ สุ ด ใ น ยุ โ ร ป  จ า ก นั้ น  น า ท่ า น เข ้า ช ม
พ ร ะร าช ว ัง เค ร ม ลิน  (Grand Kremlin 
Palace) สรา้งขึ้นมาพรอ้มกรุงมอสโคว์ เป็น
สถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับ
ของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจา้
ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอร์
สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่
รับรองแขกระดับประมขุของประเทศ จากนัน้ น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) เป็น
ทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี ปัจจบุันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ี
ที่สุดของรัสเซียจากครสิต์ศตวรรษที่ 14 ถงึช่วงตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ
รวบรวมทรัพยส์มบตัขิองรัสเซยีดว้ย  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่( 

บา่ย น าท่านชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมือง สรา้ง

ดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ตอกลงบนพืน้จนกลายเป็นลานหนิโมเสกที่

มีค วามสวยงาม  เป็น เวที ศู น ย์กลางของเหตุก ารณ์ ส าคัญ ใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียเช่นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ประทว้งทางการเมืองต่างๆ สรา้งในสมัยครสิต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน

สถานที่แห่งนี้ใชเ้ป็นสถานที่จัดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปี

ใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณ



ใกล ้ๆ จัตุรัสแดงเป็นที่ตั ้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกดว้ยอย่าง วหิารเซนต์บาซิล (St.Basil's 

Cathedral ) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาว

รัสเซยี Postnik Yakovlev ถอืเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของ กรงุมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดยกษัตรยิอ์วีานจอม

โหด (Ivan the Terrible) เพื่อฉลองชัยเหนือพวกมองโกลที่กรทีัพมาจนเมอืงคาซาน (Kazan) เมือ่ปี 1552 ผล

จากชยัชนะครัง้ นีท้ าให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมส

ปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสต์

น ามาประดับไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Mausoleum) ตัง้อยู่

บรเิวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมโีลงแกว้ครสิตัล ที่บรรจุศพอดตีประธานาธบิดเีลนิน อาคารภายนอกสรา้งจาก

หนิแกรนิตสแีดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A. Shcusev) สรา้งเมื่อปี 1930 หลังจากที่เลนินเสยีชวีติในปี 1924 

ในชว่งแรกรา่งของเลนนิถูกเก็บรักษาไวอ้ยุ่ในสสุานไม ้ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจุศพของเหลา่วรีบรุษุของโซเวยีต และ

เหล่าสมาชกิทีส่ าคัญของรัฐบาล มาถงึชว่ง 1930 เอ. ชเูซฟ ไดเ้สนอใหส้รา้งสสุานเลนนิขึน้ใหม่บรเิวณดา้นหนา้

ก าแพงเครมลนิ ปัจจุบันชาวรัสเซยีทีย่ังรักแลเคารพเลนินไดม้าเขา้ควิเคารพศพกันอย่างไม่ขาดสาย จากนัน้ น า

ท่านไปยัง ห้างสรรพสนิค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นหา้งที่

ใหญ่โตและสวยงาม สรา้งในปี ค.ศ. 1895 จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เครือ่งส าอาง น ้าหอม และ

สนิคา้ทีร่ะลกึ มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

                  ทีพ่กั: Sunflower hotel /ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีส่าม       มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่( 
08.00 น. น าทา่นเตรยีมตวัเดนิทางสู ่สนามบนิมอสโคว ์(ระยะทาง46 กม./55นาท)ี เพือ่น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมอร์

มงัสอ์อกเดนิทางจากมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1320 
 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
ใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

 เดินทางถงึท่าอากาศยานเมอรม์งัส  ์เมืองท่าที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
รัสเซยี จากนัน้ใหท้่านรับสัมภาระและเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืง จากนัน้ น า
ท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว เมอืงเมอรม์งัส ์(ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมอืงท่า
ของรัฐเมอรม์ังสห์รอืมรูม์ันสค ์ออ๊บลาส Murmansk Oblast ตัง้อยู่บรเิวณอา่ว
โคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ตดิกับ
ประเทศฟินแลนด์และนอรเ์วย์ ซึง่เป็นเมืองท่าที่ส าคัญในการมุ่งหนา้สู่เขต
อารค์ตกิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่(  
บา่ย น าท่านเดนิทางสุ่ เมอืงโลโวซีโร่ (Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) 

ตั ้งอยู่ทางตอนใตข้องเมอร์ม งัส์ เป็นที่ตั ้งของ หมู่บ ้านซามิ (Sami 
Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ของขาวชนเผ่าซามภิายใน หมู่บา้นเป็นที่อยู่อาศัย 
และอาคารกระโจม เอนกประสงค์ โดยจะมีที่น่ังลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้า 
สาธติ เลา่เรือ่งราววฒันธรรม ประเพณีตา่ง ๆ ของหมูบ่า้นนี้ นอกจากนี ้ภายใน
หมูบ่า้นยังมกีจิกรรมมากมายให ้ทา่นไดเ้พลดิเพลนิ อาทกิารป้อนหญา้แหง้ให ้
กวางเรนเดยีร,์ น่ังเลือ่นลากโดยสนัุขไซบ ีเรยีนฮัสกีแ้สนเชือ่ง และขีส่โนวโ์ม
บลิส าหรับคนทีช่อบความเร็วและความตืน่เตน้  และสมัผสัประสบการณ์น ัง่
รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น (Deer sledding) แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิ
และใหท้่านไดส้นุกตื่นเตน้ กับการขบัรถสโนวโ์มบิล (Snow mobile) 
ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน ้ าแข็งกวา้งใหญ่ ซึ่งเป็น
ประสบการณ์สุดสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยิง่(การน ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีร ์
และ Snow mobile จะขึน้กบัสภาพอากาศและความหนาของหมิะ ถา้
ความหนาของหมิะนอ้ยไม่สามารถเล่นได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ( 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที7่(  
 ที่พกั: Azimut hotel หรอืระดบัใกล้เคียง

กนั 
  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
                   หลังจากเขา้ที่ พักแลว้ พรอ้มกันที่ ล็อบบี้ของ

โรงแรมเพือ่น าทา่นเดนิทางออกไปตาม ลา่หาแสง
เหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern 



Light อกีครัง้ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีม่แีสงเรอืงรองบน  ทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะเกดิขึน้ใน
บรเิวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรยีกวา่ แสงเหนือ หรอืแสงใตข้ึน้อยูก่ับแหลง่ก าเนดิ (ปรากฏการณ์แสงเหนอื
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถก าหนดลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนอืจงึไมส่ามารถยนืยนัได้
วา่จะเห็นหรอืไมข่ ึน้อยูก่บั สภาพอากาศเอือ้อ าานวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้( 

 

วนัทีส่ ี ่       Husky farm – ชอ้ปป้ิง Local Market – สนามบนิเมอรม์งัส ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์  
                                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่( 

จากนัน้ น าทา่นชม อนสุาวรยีอ์โลชา Alyosha Memorial ทีส่รา้งขึน้

เพือ่อทุศิใหก้บัเหลา่ทหารกองทัพของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลังเพือ่

หยดุยัง้การรกุคบืจากกองทัพเยอรมัน เป็นรปูปั้นขนาดสงูถงึ 35.5 เมตร สงู

เป็นอนัดับสองของรัสเซยีและมนี ้าหนักกวา่ 5,000 ตัน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9( 

บา่ย          น าท่านเดนิทางไปเยีย่มชมฟารม์สุนขัฮสักี ้ซ ึง่เป็นสถานทีเ่พาะพันธุส์นัุข

และฝึกสนัุขฮัสกี ้เป็นสนัุขทีม่สีายพันธุม์า ยาวนานกวา่ 3,000 ปี เพือ่ใชใ้น

การลากเลื่อนบรรทุกสิง่ของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ ที่ปกคลุมไปดว้ย

น ้าแข็งและหมิะ ฮัสกีจ้งึไดก้ลายมาเป็นสนัุขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้ทีม่ี ประสทิธภิาพในการลากเลือ่นสงูสดุในบรรดา

สนัุขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนี้สนัุข ลากเลือ่นยังเป็นกฬีายอดนยิม โดยมมีัชเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้ังคับเลือ่น

ในการ แขง่ขันแต่ละครัง้จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวนัทีเ่ราเยีย่ม ชมฟารม์มหีมิะ

มากพอหรอืทางฟารม์พรอ้ม ทา่นยงัสามารถทดลองน ัง่ลาก

เลือ่นสุนขัไดอ้กีดว้ย จากนัน้ น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืท าลาย

น า้แข็งพลงันวิเคลยีร ์Nuclear Powered Icebreakers รุ่น 

Lenin ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งพลังนวิเคลยีรร์ุน่แรก เปิดตัวเมือ่ปี 

ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจบุันเป็นพพิธิภณัฑไ์ดใ้ห ้

นักท่ องเที่ ย วได เ้ข า้ชม  จอด เทียบท่ าอยู่ที่ เมืองมู ร์มั นสค ์

Murmansk ในอดตีเรอืล านี้ใชต้ัดน ้าแข็งเพือ่เปิดทางน ้าแข็งใหเ้รอื

เดนิสมทุรในการขนสง่สนิคา้ โดยในปัจจบุันยังมเีรอืทปีฏบิัตกิารตัด

น ้าแข็งอยู ่  

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที1่0) 

                   หลังจากเขา้ที่พักแลว้ พรอ้มกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อน าท่าน

เดนิทางออกไปตาม ลา่หาแสงเหนอื หรอื ปรากฏการณ์ออโรรา่ 

Northern Light อีกครัง้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี

แสงเรืองรองบน  ทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกดิขึ้นใน

บรเิวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรยีกว่า แสงเหนือ หรอืแสงใต ้

ขึ้น อ ยู่ กั บ แห ล่ งก า เนิ ด  (ป รากฏก ารณ์ แส ง เหนือ เป็ น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถก าหนดลว่งหนา้ไดก้าร

เห็นแสงเหนอืจงึไม่สามารถยนืยนัไดว้า่จะเห็นหรอืไมข่ ึน้อยู่

กบั สภาพอากาศเอื้ออ าานวยและความปลอดโปร่งของ

ทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้(  

                  ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 

วนัทีห่า้         สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์– ถนนอารบตั                                                                                                       
                                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11( 
              น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอรม์งัส ์เพือ่น าทา่นเดนิทางสู่

เม ืองเซนต์ปี เตอรส์เบ ิร ์ก ออกเดินทาง โดยสายการบิน
ภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU6346*(สายการบนิและเวลา
บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้ง
กบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ(  

เทีย่ง เดนิทางถงึมอสโคว ์รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่12(  



บา่ย น าทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Metro Tour) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความ
โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเริม่ตน้มาจาก
ชว่งแรกสดุทีส่ตาลนิขึน้มาเป็นผูน้ า  สหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที ่ น ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้
เป็นลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดขีองวรีบรุษุ ซึง่จะ
สือ่ออกมาในรปูของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนัน้ น าท่านสู ่ถนน
อารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที่
ระลกึ รา้นน่ังเลน่ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิด
หมวกอกีดว้ย อสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศั  

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่3) 

                  ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijiskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีห่ก        IZMAILOVO MARKET – เนนิเขาสแปรโ์รว ์- อสิระชอ้ปป้ิงที ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  
                                                                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง  

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4( 
 จากนัน้ น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้พื้นเมอืงนานาชนิด ในราคาทีถู่กทีสุ่ด อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผา้คลุมไหล่, อ าพัน ,
ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9( 

บา่ย  น าเดนิทางสู ่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้
เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ 1ใน7ตกึ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึใน
ราคาถูกตั ้งอยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาไดด้ว้ย น าท่านเดินทางสู่ OUTLET 
VILLAGE BELAYA DACHA  ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย  อาทิ เช่น BOSS, 
CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศ
ยาน โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์เพือ่เชคอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 
วนัทีเ่จ็ด          ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิ 

18.25 น.  ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG975 
07.30 น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  



- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัว

หลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

ตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่น

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรม

ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมในรสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอีา่งอาบน า้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ

ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได(้ 

7.โปรแกรมนีร้วม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

8.บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ   50 USD /ทา่น หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

7.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งท่านลูกคา้



และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน

, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

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


