
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RUSSIA WINTER IN MURMANSK  

6 DAYS 4 NIGHTS 
ตามล่าหาแสงเหนือท่ีมูรมนัสก ์รสัเซีย 

(Moscow – Murmansk) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

*** บินภายใน 2 ขา *** 

❖ เมืองมรูมนัสก ์(Murmansk) ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรสัเซีย ตดิกบัฟินแลนดแ์ละนอรเ์วยซ่ึ์งเป็น

เมืองทา่ที่สาํคญัในการมุ่งหนา้ออกสูม่หาสมุทรอารค์ตกิ 

❖ ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา่ (Aurora Borealis) เป็นปรากฏการณท์าง

ธรรมชาตทิี่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปรง่ในช่วงหนา้หนาวเทา่นั้น  

❖ ชมพระราชวงัเครมลิน เมืองมอสโคว ์  

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง 

01 – 06 ธนัวาคม 2561 กรุป๊เดียวเท่านั้น 
ราคา 59,900 บาท 

 

ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-สนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว ์ 

(TG 974 : 10.50 – 17.10) จตุัรสัแดง-มหาวิหารเซนตบ์า

ซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก)-สุสานเลนิน 

   HOTEL MOSCOW 

2 

มอสโคว–์พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร-์พระราชวงัเครมลิน-

สนามบินภายในประเทศ (SU 1324 : 15.40 – 18.05)– มูร

มนัสก-์ตามล่าหาแสงเหนือ 

   
HOTEL 

MURMANSK 

3 

เมืองมูรมนัสก–์ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี-สมัผสัประสบการณนั์ง่รถ

เทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding)–หมู่บา้นชาว

พ้ืนเมืองซามิ-มูรมนัสก-์ตามล่าหาแสงเหนือ 

   
HOTEL 

MURMANSK 

4 

เมืองมูรมนัสก–์พิพิธภณัฑเ์รือทาํลายน้ําแข็งพลงันิวเคลียร์-

เมืองเทอริเบอกา้-ขบัรถ Snow mobile-สนามบิน

ภายในประเทศ (SU 1325 : 19.15 – 21.35)-เมืองมอสโคว ์

   HOTEL MOSCOW 

5 
มอสโคว–์ตลาดอิสไมลอฟกี้ -วิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร–์ถนน

อารบทั-สนามบิน (TG 975 : 18.40 – 07.30) 
    

6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์- จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนต์

บาซิล (ถา่ยรูปดา้นนอก) - สุสานเลนิน 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย เจา้หน้าท่ีคอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินท่ี TG974 

17.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 4 ชม.) นําท่าน

ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้นําท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงมอสโคว ์

 นําท่านถ่ายรูปคู่กบั จตัุรสัแดง คําว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็น

ลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทาง

ศาสนา การประทว้งทางการเมือง จัตุรัสแดงสรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันใชจ้ัดงาน

ในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 จากน้ันนําท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 

(อีวานจอมโหด) ศิลปะเป็นแบบรสัเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการ

มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้ง

สําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15  หอนาฬิกาซาวิ

เออร ์ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 

5 แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์

นํามาประดับไวล้ักษณะคลา้ยหอบิ๊ กเบนท่ีลอนดอนแต่มีอายุ

มากกว่า จากน้ันนําท่านชม สุสานเลนิน ตั้งอยูบ่ริเวณจตุัรสัแดง ภายในมีโลงแกว้คริสตลัท่ีบรรจุศพ

อดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสรา้งจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ.ชูเซฟ สรา้งขึ้ น

เมื่อปีค.ศ. 1930 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (1) 

  นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั IZMAILOVO DELTA HOTEL, MOSCOW (หรือเทียบเทา่) (คืนท่ี 1) 

วนัท่ีสอง มอสโคว ์–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์ - พระราชวงัเครมลิน - สนามบินภายในประเทศ 

– มูรมนัสก ์- ทาํกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (2) 

นําท่าน เขา้ชมพิพิธภัณฑ์อารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN 

ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน 

พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติลํ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น 

ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะท่ีใชร้บใน

สมรภูมิ เคร่ืองเงิน-ทอง เพชรพลอย เคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้

ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิง่  

จากน้ันนําท่าน เขา้ชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ น

ในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ 

โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใช ้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียง



 

 

ป้อมปราการไมธ้รรมดาท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเช่ือชาวรสัเซียเครมลิน คือ ท่ี

สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง เช่น 

สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ อีกมากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเชเรเมเตียโว(SVO-SHEREMETYEVO INT. AIRPORT) 

เพื่อเดินทางสูเ่มืองมูรมนัสก ์โดยสายการบิน  AERO FLOT AIRLINES เที่ยวบินท่ี SU1324 

15.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองมูรมนัสก ์

18.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมูรมนัสก ์(Murmansk) ประเทศรสัเซีย  

 ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรสัเซีย ติดกบัฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย์ เป็นเมืองท่าของ รฐัมูรม์นัสค ์

ออ๊บลาสต ์(Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปใน

 มหาสมุทร เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั ในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอารค์ติก 

 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK (หรือเทียบเทา่) (คืนท่ี 2) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั (4) 

นําท่านทํากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights

) หรือ แสงออโรร่า (Aurora Borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืน ยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง 

ใน ช่ วงห น้ าห น าว เท่ านั้ น  ซ่ึ งแ ส งอ อ โรร่ า  (A u ro ra 

Borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่า 

***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือ

ทราบล่วงหน้าได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ โดยช่วงปลายฤดูใบไมร้่วง

จนถึงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ในเดอืนตลุาคม กมุภาพนัธ ์และ มีนาคม เป็นเดือนท่ีเหมาะส าหรบัการชมออ

โรราทางซีกโลกเหนือ มกัจะเกิดในช่วงเวลาส่ีทุ่มจนถึงเท่ียงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัท่ีสาม เมืองมรูมนัสก ์– ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี - สมัผสัประสบการณน์ัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน 

(Husky Sledding) – หมู่บา้นชาวพื้ นเมืองซามิ – มรูมนัสก ์- ทาํกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขพันธุฮ์ัสก้ี (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารักของสุนัข

แสนรู ้เป็นพนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัข

พันธุ์น้ีเพื่อใช้ในการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ให้ท่านไดส้ัมผัสประสบการณ์นัง่รถเทียม

สุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) โดยท่ีฟารม์น้ีจะบริการตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพื้ นเมือง 

กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น จากน้ันนําท่านสู่ เมืองมูรม์นัสก ์(Murmansk) 

 

 

กลางวนั



 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้น

ช า ว พื้ น เมื อ ง ซ า มิ น้ี  ท่ า น จ ะ ได้ สั ม ผั ส ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้ นเมือง

ซามิท่ีใชชี้วิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ

คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถี

ชีวิตดั้งเดิม ชมสตัวเ์มืองหนาว เช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) ท่ีเล้ียงไวเ้พื่อใช้

ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ แบบชาวพื้ นเมืองซามิ  

 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK (หรือเทียบเทา่) (คืนท่ี 3) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั (7) 

นําท่านทํากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

Borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง 

ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora Borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาด

ผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่า ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่

สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศเป็นส าคัญ โดยช่วง

ปลายฤดูใบไมร้ว่งจนถึงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ในเดอืนตลุาคม กุมภาพนัธ ์และ มีนาคม เป็นเดือนท่ีเหมาะ

ส าหรบัการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ  มกัจะเกิดในชว่งเวลาส่ีทุ่มจนถึงเท่ียงคืน และ โปรแกรมอาจ

มีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัท่ีสี่ เมืองมรูมนัสก ์– พพิิธภณัฑเ์รือทาํลายนํ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์- เมืองเทอริเบอกา้ – ขบัรถ 

Snow Mobile – สนามบินภายในประเทศ – เมืองมอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 นําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทาํลายนํ้ าแข็งพลังนิวเคลียร ์

(Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึงเป็น

เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปีค.ศ.1957 

และไดป้ลดประจาํการแลว้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑใ์หนั้กท่องเท่ียว

ไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยูท่ี่เมืองมูรมนัสก ์ในอดีตเรือลาํน้ีใชต้ดัน้ํา

แข็งเพื่อเปิดทางน้ําแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยใน

ปัจจุบนัยงัมีเรือท่ีปฏิบติัการตดัน้ําแข็งอยู่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 



 

 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเทอริเบอกา้ (TERIBERKA) เมืองชนบท

ในมูรมันสก์ บริเวณแถบชายฝั่งทะเลบาร์เรน้ทส์ (Barents Sea) 

สัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาปกคลุมด้วยหิมะและ

ธรรมชาติท่ีสวยงาม นําท่านชมเมืองเก่าอันมีมนต์เสน่ห์ตรึงใจ 

เพราะบ้านแต่ละหลังได้สร้างไว้อย่างเรียบง่ายแต่คงความเป็น

เอกลักษณ์สไตลร์ัสเซีย พรอ้มเท่ียวชมบริเวณอ่าวเทอริเบอกา้ ซ่ึง

เต็มไปดว้ยบรรยากาศอนัเงียบสงบ บริเวณน้ียงัคงเป็นสถานท่ีถ่าย

ทําภาพยนตร์ช่ือดังของรัสเซียเร่ือง Leviathan จากน้ันใหท่้านได้

เพลิดเพลินต่ืนเตน้กบั การขับรถ Snow Mobile ตะลุยหิมะ ท่ีท่าน

สามารถขบัรถไปบนหิมะ ลานน้ําแข็ง เป็นประสบการณ์สุดสนุกและ

เรา้ใจเป็นอยา่งยิง่ 

 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ เมืองมูรมนัสก ์เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์ 

19.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมอสโคว ์โดยสายการบิน AEROFLOT AIRLINES เที่ยวบินท่ี SU1325 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่แบบกล่องบนเครื่อง Dinner Box (10) 
21.35 น. เดินทางถึง สนามบินภายในประเทศเชเรเมเตยีโว เมืองมอสโคว ์

  นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW (หรอืเทียบเทา่) (คืนที่ 4) 

วนัท่ีหา้ มอสโคว ์– ตลาดอิสไมลอฟก้ี – วิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร ์– ถนนอารบทั – สนามบิน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
นําท่านช้อปป้ิง ตลาดอิสไมลอฟก้ี Izmailovo Market เป็น

ศูนยก์ลางการคา้ขายของท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุง Moscow โดย

ตลาด Izmailovo แห่งน้ีจะตั้งอยู่ลึกจากถนนใหญ่สักหน่อย 

ภายในตลาดมีลักษณะคลา้ยกับตลาดคา้ส่ง มีรา้นคา้มากมาย 

และของท่ีน่ีก็มีราคาถูกแถมสามารถต่อรองกนัได ้หากคุณกาํลงั

ตามหาขา้วของโบราณหรือของท่ีระลึกแบบดั้งเดิมของรัสเซีย ท่ี

ตลาดแห่งน้ีรับรองว่าไม่ทําให้คุณผิดหวัง เพราะนอกจากจะมีของท่ีกล่าวมาขา้งต้น ท่ีน่ีก็ยังมี

เคร่ืองประดับผา้คลุมไหล่ฤดูหนาว หมวกขนสตัว ์โปสการ์ด หนังสือ นาฬิกา เป็นตน้ และท่ีพิเศษ

สุดๆ คือ พ่อคา้แม่คา้ส่วนใหญ่สามารถพูดไทยได ้ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดฮิตท่ีใครวางแผนมา    

ชอ้ปป้ิงไม่ควรพลาดเลย 

นําท่าน ถ่ายรูปกับวิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร ์(ดา้นนอก)(THE CATHEDRALOF CHRIST OUR 

SAVIOUR) วิหารท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจา้

ซาร์อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดง

กตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จาก

สงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหาร

โดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ํา

มอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมภีาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบั

กษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง ปัจจุบันวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของ

รสัเซีย  



 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ย่านถนนอารบัท ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ี

อยูข่องชนชั้นขุนนาง และศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบทัเป็นย่านท่ีพกั

ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบัน

ถนนอารบทักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงที่สุดของ

รสัเซีย เป็นถนนคนเดินหา้มรถผ่าน และเป็นแหล่งของ

ศิลปินและจิตรกร และเป็นแหล่งพบปะของผู้คนใน

เมือง รวมถึงยงัเป็นทั้งย่านการคา้และแหล่งรวมวยัรุ่น 

รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่างๆ 

และ รา้นกาแฟอีกดว้ย 

กลางวนั ** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ไม่รบกวนเวลาของทา่น **  

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์

18.40 น.      ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบินท่ี TG975  

วนัท่ีหก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.30 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

******************************************************************* 
**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
 

อตัราค่าบริการ เดินทางวนัที่ 01 – 06 ธนัวาคม 2561 

 

อัตราน้ีรวม: ภาษีนํา้มนัของสายการบิน ภาษีสนามบินประเทศไทย ณ วันท่ี 25 ก.ค. 61 

**ราคาดงักลา่วอาจมีการปรบัเปล่ียนหากสายการบินมีการเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จาํนวน 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ตํา่กว่า 25 ท่าน  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** โรงแรมในยุโรปไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้ นไป เขา้พกัแบบไม่มีเตียง*** 

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมท่ียุโรปอาจจะไม่มี ลกูคา้จาํเป็นตอ้งจ่ายหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม (Single)  

*** กรณีหอ้งพกัต่างประเภทกนั เช่น หอ้งคู่ 2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรือ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) หรือ หอ้งพกัเด่ียว (Single) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั หรือ คนละชั้น เน่ืองจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหอ้ง

แต่ละชั้นกนัไปแตกต่างกนั 

RUSSIA WINTER IN MURMANSK ราคาตอ่ท่าน ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 59,900.- 35,900.- 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 1ผูใ้หญ ่ 54,900.- 35,900.- 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่มีเตียง 54,900.- 35,900.- 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 53,900.- 34,900.- 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  9,000.- 



 

 

*** หากทา่นตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุที่นัง่บนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน 

กรุณาแจง้พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษทัจะไดด้าํเนินการแจง้

ใหท้างสายการบินทราบ แตไ่ดต้ามท่ีทา่นขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสายการบินจะพิจารณา *** 

 

อตัราน้ีรวม 

* ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 

* ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

* ค่าอาหารตามรายการ 

* ค่าพาหนะและนําเท่ียวตามรายการ   

* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

* ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

* น้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกนิ 30 กก. 

* รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้ 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุ๊ปทวัร)์ เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทจดัทาํ 

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

* ค่าทาํหนังสือเดินทาง  

* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

* ไมม่ีแจกกระเป๋า  

* ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอกี!!!! 

การชาํระเงินและการยกเลิก 

บริษัทขอสงวนสทธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 

100%) ส่วนท่ีเหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลใดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามน้ี 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจาํทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่า

ตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถกูปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศรสัเซีย บริษทัจะไม่

มีการคืนเงินทัง้หมด  

 
 



 

 

 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมลไ์ด้

ในเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได้) ท่ีจะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ 

Economy Class Passenger น้ําหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม หากน้ําหนักเกินทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บ

ค่าระวางเพิ่มได ้และควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น  

* กระเป๋าสาํหรบัหิ้ วขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบินท่ีมีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และหิ้ วขึ้ นเคร่ือง

ได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไม่ถึง 25 ท่านในแต่ละพีเรียด 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวัน

เดินทาง 

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุด

งาน การก่อการจลาจล ภยัธรรมชาติ การจราจรติดขดั  

5. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

6. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการควบคุม 

7. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน เกิดจากการ

โจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษัทจะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น  

(ทางบรษิทัขอ้มูลน้ี จะนาํลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ  

ขอ้ใหทุ้กทา่นขอ้มูลตอบความจริง แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

1. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์

.................................................................................................................  

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์

........................................................................................................................ 

3. จาํนวน ผูเ้ดินทาง ........................... ทา่น ผูใ้หญ ่..............ทา่น เด็ก...............ทา่น 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจง้สาํหรบัเด็กท่ีอายตุัง้แต ่7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตยีง 

4.เบอรต์ดิตอ่ ...................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ้า่นรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทัง้หมด โดยครบถว้น 

5.ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น(TWN) ............หอ้ง (ปกตจิะเป็นแบบ 2 เตยีง) หรือ (DBL) ............หอ้ง 

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มีเตยีง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไม่มีเตยีง) 

 3.5หอ้งพกัผูใ้หญ3่ทา่น (TRP) เตยีงเสริม ………..หอ้ง   

 3.6หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง 

6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวิรสั 

อื่นๆ............................................................ 

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรอืไม่  ไม่เคย     เคยประเทศ....................................................... 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 

9. ตอ้งการเลือกที่นัง่         ริมทางเดิน ริมหนา้ตา่ง  อื่นๆ ................................................. 

(ทางบริษัทจะดาํเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีได)้ 

 

 

 

ลงช่ือ ผูจ้อง.................................................................................................... . 

*** กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากทาํการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อน

เดินทาง 7 วนั*** 


