
 

 
 

AMAZING AURORA 7D4N 

ทวัรร์สัเซียแสงเหนือ 7 วนั 4 คืน 

มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์ - เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ 

โดยสายการบิน Turkish Airlines   

 

 
 

เปิดประสบการณใ์หม่ ตามลา่หาแสงเหนือ หรอื แสงออโรรา่ท่ีมูรม์นัสค ์รสัเซีย  พรอ้มบินภายใน2เท่ียว  

มอสโคว-์ พระราชวงัเครมลิน-ชมสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่แชมเบอรี่-

มหาวิหารเซนตบ์าซิล-จตัรุสัแดง-เซนตปี์เตอรเ์บิรก์-อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

มหาวิหารเซนตไ์อแซค-โบสถห์ยดเลือด-หมู่บา้นพ้ืนเมือง ซามิ 

สนุกกบั Snow mobile-ฟารม์สุนขัฮสัก้ี-นัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีและกวางเรนเดียรล์ากเล่ือน 

ราคาพเิศษ... 63,500 บาท 

เดนิทาง ธนัวาคม 61 - มนีาคม 62 

 



 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 
18.00 น นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบนิTurkish Airlines 

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับอํานวยความสะดวก 
21.45 น. เดนิทางสูอ่สิตันบลูโดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิ TK 65 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 
 
วนัทีส่อง  อสิตนับลู – มอสโคว ์-จตัุรสัแดง-วหิารเซนตบ์าซลิ-หา้งกุม-พระราชวงัเครมลนิ 
04.00 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ใหท้า่นแวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
07.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโควป์ระเทศรัสเซยี โดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิ TK 413 
10.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิวนโูคโว ประเทศรสัเซยี  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4 ชม.)  
นําทา่นผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์ชมจตัรุสัแดง เวทขีองเหตกุารณ์สําคัญใน
ประวัตศิาสตรรั์สเซยี สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ  สรา้งในสมัยพระเจา้อีวานที่4จอมโหด ดว้ย
ศลิปะรัสเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนั สวยงาม จนนักทอ่งเทีย่วเรยีกกันวา่ โบสถล์กูกวาด เก็บภาพประทับใจที ่
หอนาฬกิาซาวเิออร ์เป็นศลิปะแบบโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ทํามาจากทับทมิหนัก 20 ตัน อสิระชอปป้ิง หา้งกมุ 
หา้งทีใ่หญ่โตและสวยงาม จําหน่ายสนิคา้หลากหลาย
ชนิด เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งมา
ตัง้แต่ปีค.ศ.1895 ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเขา้ชม
พระราชวงัเครมลนิ ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังแม่น้ํามอสโคว ์
และแมน้ํ่าเนกลนินายา มรีปูรา่งเป็นสามเหลีย่มดา้นไม่
เท่ากัน สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจา้ซาร์ผู ้
ครองเมอืงทกุพระองค ์จนกระท่ังสมัยของพระเจา้ปีเต
อร์มหาราชที่ทรงยา้ยเมืองหลวงไปอยู่นครเซนต์ปี
เตอรส์เบริก์ จนเมือ่เปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบคอมมวินิสตจ์งึไดย้า้ยเมอืงหลวงกลับมา ชม
พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่เริม่กอ่สรา้งตามพระบัญชาของ
พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี1่ เพือ่เป็นทีเ่ก็บของสะสมของเจา้ชายมัสโคว ีปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี 
เก็บของสะสมของมคี่าทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14-20 และนับเป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวม
ทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบรูณ์แบบ (อกีสองแห่งอยูท่ีอ่ังกฤษ และอหิร่าน) ตัวอย่างสิง่ของทีจั่ดแสดงไดแ้ก ่
ฟาแบรเ์ช-่ไข่อสีเตอร ์ทําจากโลหะมคี่าหรอืหนิแข็งตกแต่งดว้ยอัญมณีและการลงยา ถอืกันว่าเป็นงานอัญมณีชัน้หนึ่ง 
และไขฟ่าแบรเ์ช ่ของราชวงศรั์สเซยีถอืวา่เป็นกลุม่งานศลิปะชิน้เอกทีไ่ดรั้บการจา้งชิน้สดุทา้ย... บัลลังกเ์พชร-เป็นของ
พระเจา้อเล็กซสิ โรมานอฟ (พระบดิาของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช) สรา้งในปีค.ศ.1613 ประกอบดว้ยเพชร 999 เม็ด มงกฎุ
โมนามาค-เป็นของเจา้ชายแห่งจักรวรรดไิบเซนไทน์ พระนาม คอนสแตนตนิ โมโนมาคสุ ทําตัง้แต่ปีค.ศ.1547 และถอื
เป็นธรรมเนียมปฏบิัตขิองพระเจา้ซารท์ุกพระองคท์ีต่อ้งใชส้วมตอนทําพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ประกอบดว้ยคทาและ
ลกูโลก... ราชรถของพระเจา้บอรสิ โกดูนอฟ-ไดรั้บเป็นเครือ่งบรรณาการมาจากเจมสท์ี1่ แห่งราชวงศอ์ังกฤษในปีค.ศ.
1603 ทําจากไมโ้อ๊กแกะสลัก ลอ้ไม่สามารถเลีย้วได.้..ชมจตัุรสัวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถส์ว่นตัวของ
พระเจา้ซาร ์โบสถอ์ารค์แอนเจน ไมเคลิ ทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารแ์ละเจา้ชายทัง้หมดจากนัน้นําทา่นชมสถานรีถไฟ
ใตด้นิ ดูความยิง่ใหญ่ ประวัตศิาสตร ์ความเป็นชาตนิิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีมี
ความสวยงามแตกตา่งกนัดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ หนิแกรนติ และหนิออ่น น่ังรถไฟไปชมสถานตีา่ง ๆ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Hotel Seligerskaya หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม  เมอืงมรูม์นัสค ์– เรอืทาํลายนํา้แข็ง – อนสุาวรยีอ์ลัโยวา - ลา่แสงเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิวนโูคโว ประเทศรสัเซยี   

10.15  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิมรูม์นัสค ์โดยสายการบนิภายในประเทศ NORD AVIA  
12.50  เดนิทางถงึ สนามบนิมรูม์นัสค ์



 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 นําทา่นสู ่เมอืงมรูม์นัสค ์(Murmansk) เก็บภาพประทับใจกบัเรอืทําลายน้ําแข็งพลังนวิเคลยีรร์ุน่แรก 
Ice Breaking Lenin และ อนุเสาวรยีอ์ลัโยวา (Alyosha Monument) ซึง่เป็นอนุสาวรยีร์ปูปั้น
ทหารขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านมองเห็นในระยะไกล สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึทหารโซเวยีตทีสู่ร้บในสมรภูมิ
อารค์ตกิในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่รปูปั้นอนุสาวรยีแ์หง่นี้มคีวามสงูถงึ 7 เมตร เรยีกไดว้า่เป็นรูปปั้น

ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของรัสเซยี 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั AZIMUT MURMANSK HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
นําท่านทําก ิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ  (Northern 
l ights) หรือ  แสงออโรร่า  (Aurora borealis) เ ป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยาม
ทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน ัน้ ซึง่แสงออโรร่า 
(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่าน
ทอ้งฟ้ายามคํ่า *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไมส่ามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้

ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นสําคัญ โดยชว่งเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะสําหรับการ
ชมออโรรา่ทางซกีโลกเหนือ  มักจะเกดิในชว่งเวลาสีทุ่ม่จนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความ
เหมาะสม*** 

 
วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืงซาม ิ- ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก ี ้– สมัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมสุนขัฮสักี-้

กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น (Husky Sledding) - ลา่แสงเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นซาม  ิ(Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพื้นเมืองซามนิี้ ท่านจะไดส้ัมผัสถงึวถิีชีวติ 
ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศัยอยูต่ัง้แตบ่รรพบรุษุในแถบตอนเหนือของ
คาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดัง้เดมิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย  นําทุกท่านชมสัตว์เมืองหนาว เช่น กวางเรนเดยีร ์
(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทาง 
รวมทัง้เป็นเป็นสัตว์เศรษฐกจิ แบบชาวพื้นเมืองซาม ิจากนั้นนําท่าน
เดนิทางสู ่ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก ี ้(Husky Farm) ใหท้า่นไดช้มความ
น่ารักของสุนัขแสนรู ้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดย
อาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลี้ยงสุนัขพันธุน์ี้เพื่อใชใ้นการ
ลากเลือ่นบนน้ําแข็งหรือหมิะ ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์น ัง่รถ
เทยีมสนุขัฮสักีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) และกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น สนุกกบั Snow mobile โดยทีฟ่ารม์
นี้จะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กับบรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะอบอุน่ จากนัน้นําทกุทา่นกลับสู ่เมอืงมรู์
มันสค ์(Murmansk)   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

นําท่านทํากจิกรรมตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัน้ ซึง่แสงออ
โรรา่ (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผา่นทอ้งฟ้ายามคํา่ *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไมส่ามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
เป็นสําคัญ โดยชว่งเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะสําหรับการชมออโรร่าทางซกีโลกเหนือ  มักจะเกดิใน
ชว่งเวลาสีทุ่ม่จนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

 



 

 
 

วนัทีห่า้  โบสถเ์ซนตไ์อแซค - อนสุาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช - โบสถห์ยดเลอืด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงมรูม์นัสค ์
11.25 ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิซนตปี์เตอรเ์บริก์ โดยสายการบนิภายในประเทศ Aeroflot 
13.10  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิซนตปี์เตอรเ์บริก์  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
นําทุกท่านชมโบสถเ์ซนตไ์อแซค หรอื Isaakievskiy Soborโบสถท์ีใ่หญ่
ทีส่ดุของโบสถร์ูปแบบรัสเซยีออรโ์ธดอกซภ์ายในเมอืง เป็นมหาวหิารออรโ์ธ
ดอกซท์ีใ่หญ่ทีส่ดุและเป็นมหาวหิารใหญ่อันดับสีข่องโลก จากนัน้พาทุกท่าน
เก็บภาพประทับใจที่ อนุสาวรีย ์พระเจ้าปี เตอร์มหาราช  (Bronze 
Horseman) อนุสาวรยีแ์หง่แรกของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศรัสเซยี 
อนุสาวรยีแ์หง่นี้ตัง้ตดิกบัแมน้ํ่าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ใกลส้ถานี
รถไฟใตด้นิ ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผูเ้ป็นกษัตรยิ์
พระองค์แรกที่ไดข้นานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 
Entienne Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรนีมหาราช ภายหลังจากการขยายดนิแดนของประเทศ
ไปจรดทะเลดําสําเร็จตามพระประสงคข์องพระเจา้ ปีเตอรม์หาราช โดยมกีารสลักพระนามไวท้ีฐ่านของหนิแกรนติดว้ย นํา
ทา่นชม โบสถห์ยดเลอืด ซึง่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 พระบดิาถกู
ลอบปลงพระชนม ์เพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา ทรงนํารปูแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มาใช ้
ในการกอ่สรา้ง มลีักษณะรปูทรงคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีม่อสโคว ์ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Dosteyevski St.Petersburg Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก  พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – อสิตนับลู - กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึง่ประกอบไปดว้ยอาคาร 5 หลัง สรา้งเชือ่มต่อกันทําให ้
พระราชวังมเีนื้อทีก่วา้งใหญ ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี มสีิง่ของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกอืบ 3 ลา้น
ชิน้... เริม่ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรนีไดท้รงซือ้ภาพเขยีนจากยุโรปกว่า 250 ชิน้ จงึตอ้งสรา้งหอ้งสําหรับ
เก็บและแสดงภาพสว่นพระองคข์ึน้ โดยพระนางเรยีกหอ้งแสดงภาพนี้ว่าเฮอรม์เิทจ เมือ่พระนางสวรรคตในปีค.ศ.1796 ก็
มขีองสะสมอยูม่ากมายโดยเฉพาะภาพเขยีนทีท่รงโปรดปรานกวา่ 3,000 ภาพ เหรยีญโบราณ และอัญมณีมคีา่ งานทีม่คีณุคา่ถกู
เก็บสะสมในพระราชวังฤดหูนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึน้เรือ่ย ๆ 
จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจา้นโิคลัสที ่1 มกีารจัดหมวดหมูข่อง
สะสมทัง้หมด วันที ่7 กมุภาพันธ ์1852 พพิธิภัณฑก์็เปิดเป็นแหง่
แรกที่ใหค้นท่ัวไปเขา้ชมได  ้นําท่านสู่ป้อมปีเตอรแ์ละปอล 
สิง่ก่อสรา้งอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะ
สงครามเหนือสวีเดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิ
เยฟสกีบ้นเกาะม ีวหิารปีเตอรแ์ละปอล เขา้ชมดา้นในซึง่เป็นที่
เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
จนกระทั่งกษัตรยิพ์ระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที ่
2 และครอบครัว  จากนัน้ผา่นชม พระราชวงันโิคลสั สรา้งในปี 
ค.ศ.1853-1861 เพื่อถวายแด่แกรนด์ดยุกนิโคเลย์ พระโอรส
องคท์ี่ 3 ของพระเจา้นิโคลัสที่ 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ดว้ยศลิปะแบบบารอกผสมคลาสสกิ เมื่อ
พระองค์เสด็จสวรรคต  พระราชวังก็กลายเป็นว ิทยาลัยสําหรับสตรีชนชัน้สูง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พระราชวังนีเ้ปลีย่นเป็นสถานทีแ่ลกเปลีย่นการคา้ทอ้งถิน่ จนกระทั่งปีค.ศ.1990 พระราชวังถกูปลกุใหม้ชีวีติชวีาขึน้อกีครัง้
ดว้ยการเปลีย่นใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 
 
12.00  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตเิซนตปี์เตอรเ์บริก์ 
15.15 น.        ออกเดนิทางสู ่อสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่TK402 



 

 
 

18.45 น. เดนิทางถงึประเทศตรุก ีใหท้า่นแวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
20.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่TK64 
 
วนัทีเ่จ็ด  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู.ิ.. โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

***หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั*** 
กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 
ธนัวาคม 61 
1-7 ธ.ค. 61 / 8-14 ธ.ค. 61 
15-21 ธ.ค. 61 / 22-28 ธ.ค. 61  

มกราคม 62 
14-20 ม.ค. 62 / 21-27 ม.ค. 62 / 28 ม.ค.-3 ก.พ. 62 

กมุภาพนัธ ์62 
4-10 ก.พ. 62 / 11-17 ก.พ. 62 
18-24 ก.พ. 62 / 25 ก.พ. – 3 ม.ีค. 62 

มนีาคม 62 
4-10 ม.ีค. 62 / 11-17 ม.ีค. 62 
18-24 ม.ีค. 62 / 25-31 ม.ีค. 62 

 
63,500 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900 

 
* ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้* 

หมายเหต ุ
1.  ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่
ทา่นละ 4,500 บาท 
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู- มอสโคว ์/ เซนตปี์เตอรเ์บริก์ -อสิตนับลู-
กรงุเทพ) +บนิภายใน 2 เทีย่วบนิ (มอสโคว-์มรูมนัสค-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์) 
2.คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศรัสเซยี 
3.คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง     
4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  
5.คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  



 

 
 

5.   คา่ธรรมเนยีมทปิพนกังานขบัรถ-ทปิไกดท์อ้งถิน่- หวัหนา้ทวัร ์( 80 USD/ทา่น/ทรปิ) 
6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัจองสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดชําระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่
กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

 
หมายเหต ุ 
1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัทําการ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิท ัง้หมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่ง ๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบใด ๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา คา่น้ํามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
  
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 20 กก. และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนัก

ไมเ่กนิ 7 กก.  
 
โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 
(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่
อาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง
ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมตํิ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น



 

 
 

เทา่นัน้ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO ) หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจาก
สนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดย
เด็ดขาด  
 
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิอง
สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธไดห้ากน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่าง
สายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + 
สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้่ากวา่
มาตราฐานไดทั้ง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น้ําหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะ 
 
 


