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ก ำหนดวนัเดนิทำง:     

ธนัวำคม :  30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 61 (เทศกำลปีใหม)่ 

 
77,500.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์ ✈ ✈ O VEGA HOTEL 

Northern Lights Russia 

มอสโคว ์– มรูม์นัสค ์

6 วนั 4 คนื            
โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
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ตำมลำ่เเสงเหนอืเเบบไมง่อ้วซีำ่ คร ัง้หนึง่ในชวีติกบักำรสมัผสัควำมหนำวเย็นสดุข ัว่กบัอณุหภูม ิ

ตดิลบและชมปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตอินัสวยงำมเเละตืน่ตำตืน่ใจของกำรตำมล่ำเเสงเหนอื 

Aurora Hunting ทีป่ระเทศมหำอ ำนำจ สหพนัธรฐัรสัเซยี (Russian Federation) ตืน่เตน้กบักำรขบั

รถสโนโมบลิ (Snowmobile) ตะลุยหมิะ น ัง่รถลำกเลือ่นโดย สุนขัไซบเีรยีน ฮสักี ้ท ี ่Husky farm 

เเละ กวำงเรนเดยีร ์แบบ ซำนตำคลอส ใชเ้ดนิทำง ที ่Sami village  

 
วนัแรกของกำรเดนิทำง        กรงุเทพฯ – มอสโคว ์ 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 

เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก  

 

10.50 น. ออกเดนิทางโดยสายกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG974  

17.10 น. ถงึสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น ำคณะเขำ้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม VEGA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง        มอสโคว ์– สนำมบนิ – มรูม์นัสค ์– ฟำรม์สนุขัพนัธุฮ์สัก ี ้–     

                                             น ัง่รถเทยีมสนุขัฮสักีล้ำกเลือ่น – น ัง่รถเทยีมกวำงเรนเดยีร ์

                                             ลำกเลือ่น – ตำมลำ่หำแสงเหนอื    

2 

มอสโคว ์– สนามบนิ – มรูม์นัสค ์– ฟารม์สนัุขพันธุฮ์สักี ้–         

น่ังรถเทยีมสนัุขฮสักีล้ากเลือ่น – น่ังรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์าก

เลือ่น – ตำมลำ่หำแสงเหนอื    

O O O TIRVAS HOTEL  

3 
ขบัรถสโนโมบลิ – เมอืงหมิะ – หมูบ่า้นซาม ิ–                                                   

– ตำมลำ่หำแสงเหนอื 
O O O 

AZIMUT MURMANSK 

HOTEL 

4 
สนามบนิ – มอสโคว ์– สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค – จัตรัุสแดง  

– วหิารเซนตบ์าซลิ – ละครสตัวร์สัเซยี 
O ✈ O VEGA HOTEL  

5 มอสโคว ์– พระราชวังเครมลนิ – สนามบนิ O O ✈   

6 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈   
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เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้แบบกลอ่ง (Meal Box) 

.……  น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ  

.…… น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมูมันสค์ โดยสายการบนิ ….. เที่ยวบนิที่..….. (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 2.30 ช.ม.) 

 

.…… น. ถึงสนามบินมู ร์มั นสค์  ห ลั งจาก รับสั มภาระแล ้ว  โดย เมือ งมู ร ์ม ันสค ์

(Murmansk) เป็นเมอืงท่าของรัฐมูรม์ันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) 

ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมแีหลมโคลายืน่ไปในมหาสมุทร เป็น

เมอืงทีอ่ยูต่ดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญในการมุง่

หนา้ออกสูอ่ารค์ตกิ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ฟำรม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้(Husky Farm) ใหท้่านไดช้ม

ความน่ารักของสนัุขแสนรู ้เป็นพันธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่

ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนัุขพันธุน์ี้เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน ้าแข็ง

หรือหิม่ะ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์น ั่งรถเทียมสุนขัฮสักี้ลำกเลื่อน 

(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนม

พืน้เมอืง กับบรรยากาศตอ้นรับที่แสนจะอบอุ่น สัมผัสประสบการณ์น ัง่รถเทยีม

กวำงเรนเดยีรล์ำกเลือ่น (Reindeer Sledding) น าท่านเดินทางสู่เมือง      

คริอฟสค ์(Kirovsk) 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  TIRVAS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

21.00 น. น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ  แสงออโรร่ำ 

(Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำต ิทีจ่ะปรำกฏในตอน

กลำงคนืยำมทีท่ ้องฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำน ัน้ ซึ่ง แสงออโรร่ำ 

(Aurora borealis) จะปรำกฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่ำดผำ่นทอ้งฟ้ำยำมค่ ำคนื 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่

สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ

เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง            ขบัรถสโนโมบลิ – เมอืงหมิะ – หมูบ่ำ้นซำม ิ–  

                                                  – ตำมลำ่หำแสงเหนอื 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นขบัรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลยุหมิะ ใหท้า่นไดส้นุกตืน่เตน้กบั  
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ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ ่ซึง่เป็นประสบการณ์สดุสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สรา้งขึ้นจากหิมะ

ทัง้หมด ทีม่กีารสรา้งประตมิากรรมน ้าแข็งเป็นรปูร่างต่างๆทีส่วยงาม มทีัง้อาคาร,

รูปปั้น, โบสถ์น ้าแข็ง, อุโมงค์ถ ้า, เฟอรน์ิเจอร์ต่างๆ น าท่านเดนิทางสู่หมู่บำ้น   

ซำม ิ(Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืงซามนิี ้ทา่นจะไดส้มัผัสถงึวถิชีวีติ 

ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศัย

อยูต่ัง้แตบ่รรพบรุษุในแถบตอนเหนอืของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดนิ

เวีย โดยสืบสานวิถึชีว ิตดั ้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวำงเรนเดียร ์

(Reindeer) หมำป่ำ (Foxes) เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็น

สัตว์เศรษฐกิจ  แบบชาวพื้นเมืองซามิจากนั้นน าท่านสู่เมืองมูร ์ม นัสค ์

(Murmansk) 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

21.00 น. น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ  แสงออโรร่ำ 

(Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำต ิทีจ่ะปรำกฏในตอน

กลำงคนืยำมทีท่ ้องฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำน ัน้ ซึ่ง แสงออโรร่ำ 

(Aurora borealis) จะปรำกฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่ำดผำ่นทอ้งฟ้ำยำมค่ ำคนื 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่

สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ

เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง       สนำมบนิ – มอสโคว ์– สถำนรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค – จตัรุสัแดง  

                                       – วหิำรเซนตบ์ำซลิ – ละครสตัวร์สัเซยี   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

.......น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ...... เทีย่วบนิที ่.....   

....... น. ถงึสนามบนิมอสโคว ์รถโคช้ปรับอากาศน าทา่นสูก่รงุมอสโคว ์  

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัภำยในสนำมบนิ   

บำ่ย จากนัน้น าท่านชมสถำนรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมาก

ทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ

สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มา
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เป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานี

นัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้

เพื่อระลกึถงึคุณความดีของวีรบุรุษ ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ 

ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก น าชมจตัุรสัแดง (Red 

Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์

ของรัสเซยีไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง 

สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาล

ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 

บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อัน

ไดแ้ก่ วิหำรเซนต์บำซิล(Saint Basil's Cathedral) (ถ่ายรูปดา้นนอก) 

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ

โดยสถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวเิออร์ ตัง้อยู่บน

ป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ 

น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 น ำทำ่นชม

หำ้งสรรพสนิคำ้กมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่อง

เมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง 

น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถำนเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิ

ออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   

 น าทา่นชมกำรแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ีไ่มค่วร

พลาด เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ี 

พัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และม ี

ของทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดง

ไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

 

 น ำคณะเขำ้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม VEGA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง        มอสโคว ์– พระรำชวงัเครมลนิ – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มี

ประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากร
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หนาแน่นที่สุดในยุโรป น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระรำชวงัเครมลนิ (Grand 

Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์

ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของ

รัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมขุของประเทศ น าท่านสูจั่ตุรัสวหิาร ถา่ยรปูกับ

โบสถอ์ัสสัมชัญ โบสถอ์ันนันซเิอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึง่เป็นโบสถ์ที่ส าคัญใชใ้นงานพิธีกรรมที่

ส าคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชม

ระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่

ทีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ท าให ้

ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ัง

ไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน (หำกมพีิธีกรรมทำง

ศำสนำโบสถ์อสัสมัช ัญจะไม่อนุญำตให้เข้ำชมด้ำนใน) น าเขา้ชม

พพิธิภณัฑอ์ำรเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด

ของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 

ปัจจบุันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  

ถงึชว่งตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑ์ที่

เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึง่อีก 2 ที่อยู่ที่

องักฤษ และ อหิรา่น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

14.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดามาเดยีดาวา เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ  

18.40 น. ออกเดนิทางโดยสายกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG975  

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง       กรงุเทพฯ 

07.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

(โปรแกรมอำจมกีำรสลบัปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

โปรแกรม : Northern Lights Russia 

มอสโคว ์– มรูม์นัสค ์

6 วนั 4 คนื            
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โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

                     ธนัวำคม :  30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 61 (เทศกำลปีใหม)่  

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 77,500.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถำม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 77,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถำม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ  ลดทำ่นละ  29,600.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซีำ่รสัเซยี 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
โปรดสอบถำม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ) 

 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยเูอสดอลลำ่ร)์  

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

6. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรำยกำรเดนิทำง (36 ยเูอสดอลลำ่ร)์ 

7. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

 1.   ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมดัจ าทันท ี

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
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    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DME-TG002                                         หนา้ 10 จาก 10          

รหสัโปรแกรมทวัร ์GOT FDME 002 NRTERN LIGHTS RS NY18-TH-W07 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น ผูเ้ดนิทำง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งก ั

 

 ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล , สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน 

หรอื ต่างประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 

หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของ

ทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 


