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RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS  
บนิตรง รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 

7 DAYS 5 NIGHTS  
เดินทางเดอืนธันวาคม 2562 – มนีาคม 2563         

ราคาแนะน าเพยีง 65,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์

วนัท่ี 2. มอสโคว ์–มรูม์นัสค–์พพิธิภณัฑเ์รือทาํลายน้ํ าแขง็นิวเคลียร–์อนสุาวรียอ์โลชา –ขบัรถสโนโมบลิ - ตามลา่แสงเหนือ 
วนัท่ี 3. หมูบ่า้นซาม ิ– ฟารม์สนุัขฮสักี ้– นั่งรถสนุขัลากเลือนและกวางลากเล่ือน – ตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 4. มรูม์นัสค–์ มอสโคว–์วหิารเซนตซ์าเวียร–์ ถนนอารบตั - รบัประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือแมน่ํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

วนัท่ี 5. มอสโคว–์สถานีรถไฟใตด้นิ–พระราชวงัเครมลนิ–พพิธิภณัอ์ารเ์มอรี่–จตัรุสัแดง–หา้งกมุ–ละครสตัว ์

วนัท่ี 6. IZMAILOVO MARKET – พพิธิภณัฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์–สนามบนิ             

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 
11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์H,J สายการบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
14.00 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 974 

20.20 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นาํท่านผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม DELTA หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่2 
มอสโคว ์–มูรมั์นสค–์พิพิธภัณฑเ์รือท าลายนํ้าแข็งนิวเคลียร–์อนุสาวรียอ์โลชา 
– ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าแสงเหนือ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือทาํการเช็คอินสมัภาระ 

..... น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมมูนัสค ์โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 

..... น. เดนิทางถึงเมืองมมูนัสค ์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านเท่ียวชมเมืองมูรมั์นสค ์(Murmansk) ซึ่งเป็นเมืองท่าของรฐัมรูม์นัสค ์อ๊อบ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตัง้อยู่

บรเิวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมทุร เป็นเมืองท่ีอยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึ่ง
เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัในการมุง่หนา้ออกสูอ่ารค์ตกิ นาํท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์รือท าลายนํ้าแขง็พลังนิวเคลียร ์(Nuclear 

powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึ่งเป็นเรือทาํลายนํา้แขง็พลงันิวเคลียรรุ์น่แรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลด
ประจาํการแลว้ ปัจจบุนัเป็นพิพธิภณัฑไ์ดใ้หน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมรูม์นัสค ์(Murmansk) ในอดีตเรือ
ลาํนีใ้ชต้ดันํา้แขง็เพ่ือเปิดทางนํา้แขง็ใหเ้รือเดนิสมทุรในการขนสง่สนิคา้ โดยในปัจจบุนัยงัมีเรือทีปฏิบตักิารตดันํา้แขง็อยู่ 
จากนัน้นาํท่านชมอนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสรา้งขึน้เพ่ืออทุิศใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตท่ี
สามารถตรงึกองกาํลงัเพ่ือหยดุยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสงูถึง 35.5 เมตร สงูเป็นอนัดบัสองของ
รสัเซียและมีนํา้หนกักวา่ 5,000 ตนั จากนัน้นาํท่านขับรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ใหท้่านไดส้นกุตื่นเตน้กบั
ลานนํา้แขง็กวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณส์ดุสนกุและเรา้ใจเป็นอย่างยิ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทยีบเท่า 

21.00 น. น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคืนยามทีท่้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขยีวทีพ่าดผ่านท้องฟ้ายามคํ่าคนื *** การพบเหน็ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสทีจ่ะได้เหน็ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ
เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม*** 
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วันที ่3 หมู่บ้านซามิ–ฟารม์ฮัสกี–้น่ังรถสุนัขและกวางลากเล่ือน–ตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสูห่มู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี ้ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม 

ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมืองซามท่ีิใชชี้วติอาศยัอยู่ตัง้แตบ่รรพบรุุษในแถบตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้เดิมชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) 

เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพันธุฮั์สกี้ (Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสนุัขแสนรู ้เป็นพนัธุท่ี์ฉลาด

เฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนุขัพนัธุนี์เ้พ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนนํา้แข็งหรือหิม่ะ 
ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณน่ั์งรถเทยีมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน (Husky Sledding) โดยท่ีฟารม์นีจ้ะบริการตอ้นรบัท่านดว้ย
ชารอ้น ขนมพืน้เมือง กับบรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น  สัมผสัประสบการณ์น่ังรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเล่ือน 
(Reindeer Sledding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทยีบเท่า 

21.00 น. น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคืนยามทีท่้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขยีวทีพ่าดผ่านท้องฟ้ายามคํ่าคนื *** การพบเหน็ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสทีจ่ะได้เหน็ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ
เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม*** 
 

วันที ่4 
มูร์มันสค–์ มอสโคว–์วิหารเซนตซ์าเวียร์– ถนนอารบัต - รับประทานอาหารระหว่าง
ล่องเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
..... น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ...... เท่ียวบนิท่ี ..... 
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..... น. เดนิทางถึงสนามบนิมอสโคว ์ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํเข้าชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่
ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์  1 
ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนัน้นาํท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้
ย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น รา้นอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป
ลอ้เลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า นาํท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่น ้า 
Moskva ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ 
ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ํา้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม DELTA หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่5 
มอสโคว–์สถานีรถไฟใต้ดิน–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณ์อารเ์มอร่ี–จัตุรัส
แดง–หา้งกุม–ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว ์ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสดุท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้าํ
สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนาํมาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศิลปะท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก นาํท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ท่ีประทับของ
พระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของ
รฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํท่านสูจ่ตัรุสัวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์ัสสมัชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์
อารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชัญ ซึ่งเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีสาํคญั เช่น 
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การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซาร์สรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรง
ประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือนาํไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาํใหร้ะฆังแตก 
ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียังไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซน์ํา้หนัก 40 ตนั 
(หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin 

Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 
ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์
อารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัิของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีอังกฤษ 
และ อิหรา่น 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัในประวตัิศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะ

เป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ัด
งานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตรุสั
แดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวเิออร ์ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทับทิม นํา้หนัก 20 ตนั ซึ่งพรรค
คอมมวินิสตน์าํมาประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่
ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง นํา้หอม และราคาค่อนขา้งแพง ชม
อนสุรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายา

กล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 
นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกับสตัวต์่างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดง
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และซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไมมี่การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงืน 1,000 บาท *** 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม DELTA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์–สนามบิน                                            
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองนานาชนิด ในราคา
ท่ีถกูท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกูดก, ผา้คลมุไหล่, อาํพนั, ของท่ีระลึกต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย นาํท่านสู่
เขา้พิพิธภัณฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ ยานอวกาศ 
กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตา่งๆ ซึ่งพพิธิภณัฑแ์ห่งนี ้จะจดัแสดงเก่ียวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสรุิยะ เทคโนโลยี และ
สิง่ประดษิฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละการพฒันาของการเดินทางขึน้สู่อวกาศและดวง
จนัทรต์ัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั สิง่จดัแสดงตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นกอ้นหินจากดวงจันทร ์ชุดอวกาศ ชิน้ส่วนยานอวกาศ รวมทัง้
สนุขัท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและ

สามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสรา้งในสมยัสตาลนิ  

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
19.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสูส่นามบิน 

22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบนิไทย TG 975 
  

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอสงวนสิทธิก์ารย้ายเมืองที่เข้าพัก  
เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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ราคาแนะน าเพยีง 
RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS  

บนิตรง รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 
7 วัน 5 คืน โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

28 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 40,395 6,900 

13 – 19 ม.ค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

29 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

08 – 14 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

29 ก.พ. – 06 ม.ีค. 63 67,900 67,900 67,900 67,900 46,850 5,900 

04 – 10 ม.ีค. 63 67,900 67,900 67,900 67,900 46,850 5,900 

       

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 



  8  RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS บนิตรง รสัเซีย ตามลา่แสงเหนือ 7 DAYS 5 NIGHTS BY TG        GQ3DME-TG002 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ สาํหรบัเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
และค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารกัษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็น
ตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (36 ดอลลา่รส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ดอลลา่รส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
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ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนท่ี บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระค่าทัวรห์รือมดัจาํมาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 


