
 

 

 

 

 

 

 

ตามลา่เเสงเหนอืทีเ่มอรม์งัส ์รสัเซยีเเบบไมง่อ้วซี่า คร ัง้หนึง่ในชวีติกบัการสมัผสัความหนาวเย็นสุดข ัว้กบั

อุณหภูมติดิลบและ 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 ุ

04 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 59,900 ราคาเด็กไมเ่กนิ 2ขวบ 
Infant 

ราคา 15, 000 บาท  
 

12,000 25  

18 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 59,900 12,000 25  

10 – 16 มนีาคม 2563 59,900 12,000 25  

 
 

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 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์                 
 

05.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศ เคานเ์ตอร ์T สายการบนิโอมานแอร ์(WY) เจา้หนา้ที่คอย
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  

09.15 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศรฐัสุลตา่นโอมาน 
โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY818 

12.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตัเพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง (เวลาชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง) 
14.55 น.     ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY181 (มบีรกิารอาหารรอ้นเสรฟิบนเคร ือ่ง) 
19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กว่าประเทศไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสมัภาระเรยีบรอ้ยจากนัน้ นําท่าน
เดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาท)ี    

คํา่ นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม พักผ่อนตามอธัยาศยั 
 ทีพ่กั :  Sunflower hotel /ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง       มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่– จตัุรสัแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ  
                                                                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่) 

นําท่านเทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศ
รัสเซยี เป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงิน 
และการศกึษา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยุโรป จากนัน้ 
นําท่านเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) 
สรา้งขึน้มาพรอ้มกรุงมอสโคว ์เป็นสถานทีเ่กา่แกท่ี่สดุของเมืองเคย
เป็นที่ประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เต
อรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชุม
ของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนัน้ นํา
ท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่(The Kremlin Armory) เป็น
ที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี่ เป็นพพิิธภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของ
รัสเซีย ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดทีี่สุดของรัสเซีย
จากครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และเป็นหนึ่ง
ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองรัสเซยีดว้ย  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 



 

บา่ย นําท่านชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ตอกลงบนพืน้จน
กลายเป็นลานหนิโมเสกที่มีความสวยงาม เป็นเวทศีูนยก์ลางของ
เหตกุารณส์ําคญัในประวตัศิาสตรข์องรัสเซยีเชน่งานเฉลมิฉลองทาง
ศาสนา หรือการประทว้งทางการเมืองต่างๆ  สร า้ง ในสมัย
คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีใชเ้ป็นสถานที่จัดงาน
ในชว่งเทศกาลสําคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วันชาต ิวนัแรงงาน และวันที่
ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมที่ส วยงามอีกดว้ยอย่ าง  วิหารเซนต์บาซิล 
(St.Basil's Cathedral ) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสสีัน
สวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซยี Postnik Yakovlev ถอืเป็นหนึง่ในสัญลกัษณข์อง กรุงมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดยกษัตรยิอ์วีานจอม
โหด (Ivan the Terrible) เพื่อฉลองชัยเหนือพวกมองโกลที่กรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผล
จากชยัชนะครัง้ น้ีทําให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยู่บนป้อมส
ปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทมิ น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสต์
นํามาประดับไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 จากนั้น นําท่านไปยัง ห้างสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) 
สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงเป็นหา้งทีใ่หญ่โตและสวยงาม สรา้งในปี ค.ศ. 1895 จําหน่ายสนิคา้อปุโภค เสือ้ผา้ 
แบรนดเ์นม เครือ่งสําอาง น้ําหอม และสนิคา้ทีร่ะลกึ มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
                  ทีพ่กั: ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
วนัทีส่าม       มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื                                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ เป็นแบบขา้วกลอ่ง (มือ้ที4่) 
08.00 น. นําท่านเตรยีมตวัเดนิทางสู ่สนามบนิมอสโคว ์(ระยะทาง46 กม./55นาท)ี เพือ่นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเมอรม์งัส ์
09.30 น. ออกเดนิทางจากมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1320 

 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
ใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

 เดนิทางถึงท่าอากาศยานเมอรม์งัส  ์เมืองท่าที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
รัสเซยี จากนัน้ใหท้่านรับสมัภาระและเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมือง จากนัน้ นํา
ท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว เมอืงเมอรม์งัส ์(ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมืองท่า
ของรัฐเมอรม์ังสห์รือมูรม์ันสค ์ออ๊บลาส Murmansk Oblast ตัง้อยู่บรเิวณอา่ว
โคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ตดิกับ
ประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหนา้สู่เขต
อารค์ตกิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ของขาวชน

เผ่าซามภิายใน หมู่บา้นเป็นทีอ่ยู่อาศยั และอาคารกระโจม เอนกประสงค ์โดย
จะมีที่น่ังลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้า สาธิต เล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณี
ตา่ง ๆ ของหมู่บา้นน้ี นอกจากน้ี ภายในหมู่บา้นยังมีกจิกรรมมากมายให ้ท่าน
ไดเ้พลดิเพลนิ อาทกิารป้อนหญา้แหง้ใหก้วางเรนเดยีร,์ น่ังเลือ่นลากโดยสนัุข
ไซบี เรียนฮัสกี้แสนเชื่อง และขี่สโนวโ์มบิลสําหรับคนที่ชอบความเร็วและ
ความตืน่เตน้  และสมัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น 
(Deer sledding) แบบชาวพื้นเมอืงซาม ิและใหท้่านไดส้นุกตืน่เตน้ กบัการ
ขบัรถสโนวโ์มบลิ (Snow mobile) ตะลุยหมิะ ที่ท่านสามารถขับรถไปบน
หมิะ ลานน้ําแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณส์ดุสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยิง่
(การน ัง่รถเทยีมกวางเรนเดียร ์และ Snow mobile จะขึน้กบัสภาพ
อากาศและความหนาของหมิะ ถา้ความหนาของหมิะนอ้ยไมส่ามารถเล่นได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ท ีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที6่)  
 ทีพ่กั: Park Inn by Radisson Poliarnie Zori, Murmansk  / Azimut hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  



 

                   หลังจากเขา้ที่พักแลว้ พรอ้มกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําท่านเดนิทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนอื หรือ 
ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อกีครัง้ซ ึง่
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่มีแสงเรืองรองบน  
ทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึน้ในบริเวณ
แถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรยีกวา่ แสงเหนือ หรอืแสง
ใตข้ึน้อยู่กับแหล่งกําเนิด (ปรากฏการณ ์แสงเหนอื
เป็นปรากฏการณ ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถกาํหนด
ลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนอืจงึไม ่สามารถยนืยนั
ไดว้า่จะเห็นหรอืไม ่ข ึ�นอย ู่กบั สภาพอากาศเอ ื�ออาํา
นวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลาน ั�น) 

 

วนัทีส่ ี ่       อนุสาวรยีอ์โลชา - Husky farm – LENIN NUCLEAR ICEBREAKER - ลา่แสงเหนอื 
                                                                                                                                    อาหาร  เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 

จากนัน้ นําท่านชม อนุสาวรยีอ์โลชา Alyosha Memorial ทีส่รา้งขึน้
เพือ่อทุศิใหก้บัเหลา่ทหารกองทัพของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองกําลงัเพือ่
หยุดยัง้การรุกคบืจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสงูถงึ 35.5 เมตร สงู
เป็นอนัดบัสองของรัสเซยีและมน้ํีาหนักกวา่ 5,000 ตนั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 
บา่ย          นําท่านเดนิทางไปเยี่ยมชมฟารม์สุนขัฮสักี ้ซึง่เป็นสถานที่เพาะพันธุส์ุนัข

และฝึกสุนัขฮัสกี ้เป็นสุนัขทีม่ีสายพันธุม์า ยาวนานกว่า 3,000 ปี เพือ่ใชใ้น
การลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ ที่ปกคลุมไปดว้ย
น้ําแข็งและหมิะ ฮสักีจ้งึไดก้ลายมาเป็นสุนัขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้ที่มี ประสทิธภิาพในการลากเลือ่นสูงสุดในบรรดา
สนัุขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากน้ีสนัุข ลากเลือ่นยังเป็นกฬีายอดนยิม โดยมมีัชเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้ังคับเลือ่น
ในการ แขง่ขนัแตล่ะครัง้จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวนัทีเ่ราเยีย่ม ชมฟารม์มหีมิะ
มากพอหรอืทางฟารม์พรอ้ม ทา่นยงัสามารถทดลองน ัง่ลาก
เลือ่นสนุขัไดอ้กีดว้ย จากนัน้ นําท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืทําลาย
นํา้แข็งพลงันวิเคลยีร ์LENIN NUCLEAR ICEBREAKER รุ่น 
Lenin ซึง่เป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลงันวิเคลยีรร์ุ่นแรก เปิดตวัเมื่อปี 
ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจําการแลว้ ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑไ์ดใ้ห ้
นักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบท่าอยู่ทีเ่มอืงมูรม์ันสค ์Murmansk 
ในอดตีเรอืลําน้ีใชต้ดัน้ําแข็งเพื่อเปิดทางน้ําแข็งใหเ้รือเดนิสมุทรใน
การขนสง่สนิคา้ โดยในปัจจุบันยังมเีรอืทปีฏบิัตกิารตดัน้ําแข็งอยู่   

คํา่                รบัประทานอาหารคํา่ท ีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที9่) 
                   หลังจากเขา้ที่พักแลว้ พรอ้มกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําท่าน

เดนิทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนอื หรือ ปรากฏการณ์ออโรรา่ 
Northern Light อีกครัง้ซ ึง่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่มี
แสงเรืองรองบน  ทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกดิขึน้ใน
บรเิวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต ้
ขึ้น อยู่ กั บ แหล่ ง กํ า เนิ ด  ( ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ์ แ ส ง เ ห น ือ เ ป็ น
ปรากฏการณ ์ทางธร รมชาตไิม ่สามารถก ําหนดล่วงหนา้ได ้
การ เห็นแสงเหนอืจงึไม ่สามาร ถย นืย นัได ว้ ่าจะเห็นหร อืไม ่
ข ึ�นอย ูก่บั สภาพอากาศเอ ื�ออาํานวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลาน ั�น)  

                  ทีพ่กั : Park Inn by Radisson Poliarnie Zori, Murmansk  / Azimut hotel  
หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้         เมอรม์งัส ์- มอสโคว ์- สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์– ถนนอารบตั                                                                                                       
                                                                                                                              อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่10) 



 

13.10 น.  นําท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอรม์งัส ์เพือ่นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงมอสโคว ์ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ
ภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1321 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมี
การเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาและ
สภาพอากาศ)  

15.30 น. เดนิทางถงึ กรงุมอสโคว ์
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่11)  Lunch Box 
บา่ย นําท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Metro Tour) ถือไดว้่ามี

ความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการ
ตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มา
จากช่วงแรกสุดที่สตาลนิขึน้มาเป็นผูนํ้า  สหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมที่   นํามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเ ป็นลักษณะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรา้งขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณ
ความดขีองวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลกันูน
ตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนั้น นําท่านสู่ ถนนอารบตั 
(Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 
แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นน่ังเล่น รา้นอาหารต่างๆมากมาย และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูป
ลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย อสิระเลอืกชม  

 ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
คํา่            รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่2) 

                  ทีพ่กั: ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

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

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 
 จากนั้น นําท่านเลือกซื้อสนิคา้ที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองนานา
ชนิด ในราคาที่ถูกที่สดุ อาทเิช่น นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา แม่ลูกดก, ผา้
คลมุไหล,่ อําพัน ,ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่14) 
บา่ย  นําเดนิทางสู ่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที่

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถ
มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ 1ใน7ตกึ นอกจากน้ียังมี
แผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจํานวนมากทีท่่าน
สามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย นําท่านเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  ใหเ้วลา

ท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  อาท ิเช่น BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, 
BENETTON ฯลฯ  

คํา่ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั
ประเทศไทย 

วนัทีเ่จ็ด          ทา่อากาศยาน สุวรรณภมู ิ 
00.20 น.  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั สายการบนิโอมานแอร ์(WY) เทีย่วบนิที ่WY182 
06.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  
09.05 น.     ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย สายการบนิโอมานแอร ์(WY)  เทีย่วบนิที ่WY815 
17.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 



 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
4.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท 
สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรุณาสง่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั** สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมืองท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว
หลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้ก่อนออกเดนิทาง
ตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นน้ี 
5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่
อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
(ต ัว๋กร ุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ ัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มต ัว๋กร ุป๊เทา่น ั�นไมส่ามารถเล ือ่นวนัได)้ 
2. คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านตอ่หอ้ง หากโรงแรม
ไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 
หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 
- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และโรงแรมในรสัเซยีไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 
ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 
- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีคร ือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติํา่  
- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่
มอีา่งอาบนํา้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิ โอมาน แอร ์สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั 
และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับ
ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ
ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 



 

7.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
8.บรกิารน้ําดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ   50 USD /ทา่น หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 
7.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ สําหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซี่ารสัเซยี 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้
และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน
, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน้ําดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้ 
15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีท่านใส่หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 
 
 

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


