
 

 
 
 

รัสเซีย ตามหาแสงเหนือ 6 วนั 4 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 
เดนิทาง 7-12 ธ.ค. 60 

 

 
 

วนัแรก (1)   กรุงเทพฯ – มอสโคว์  
08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D  

สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก   
10.50 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG-974  
17.10 น.     ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

     เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศเขา้สู่ชานเมืองมอสโคว ์ 
ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

     น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทยีบเท่า 
       
วนัทีส่อง (2)                                 มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ 
เช้า บริการอาหารเช้า (Breakfast Box) น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระ  
 07.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูมันสค์ โดยสายการบินภายในประเทศ   

09.50 น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลงัจากรับสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองมูร์มันสค์ 
(Murmansk) ซ่ึงเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มนัสค ์ออ๊บ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวโคลา (Kola Bay) โดย
แหลมโคลาน้ีจะยืน่ไปในมหาสมุทร ท่ีติดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอร์เวย ์มูร์มนัสคย์งัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในการ
มุ่งหนา้ออกสู่อาร์คติก  



 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี ้(Husky Farm เปิดวนัพฤหัสฯ/ศุกร์/อาทติย์) ใหท้่านไดช้มความน่ารักของ

สุนขัแสนรู้ เป็นพนัธ์ุท่ีฉลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนขัพนัธ์ุน้ีเพื่อใช้
ในการลากเล่ือนบนน ้าแขง็หรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผสัประสบการณ์น่ังรถเทยีมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน โดยท่ีฟาร์มน้ีจะ
บริการตอ้นรับท่านดว้ยบรรยากาศท่ีแสนจะอบอุ่น เป็นกนัเอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk) 

 ***รถลากเล่ือนสุนขัฮสัก้ี อาจไม่สามารถใหบ้ริการได ้หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย*** 
เยน็     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

น าเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม TIRVAS KIROVSK HOTEL หรือเทยีบเท่า 
กลางคืน น าท่าน ชมแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) จากชานเมืองคิรอฟสค์ แสงเหนือเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า 
(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค่าํคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็น
ส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม***  

 
วนัทีส่าม (3)       คิรอฟสค์ -  มูร์มันสค์ – ตามล่าหาแสงเหนือ 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสัมผสัประสบการณ์สนุกสนาน ต่ืนเตน้ เร้าใจ ดว้ยการ ขับขี่รถสก(ีSnow Mobile) ท่องไปในทุ่งหิมะอนัขาว
โพลน และลานน ้าแขง็กวา้งใหญ่ ท่ียาวไกลสุดลูกหูลูกตา ซ่ึงเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอยา่งยิง่ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม เมืองหิมะ (Snow Village) ท่ีสร้างข้ึนจากหิมะทั้งหมด ท่ีมีการสร้างประติมากรรมน ้าแขง็เป็นรูปร่าง

ต่างๆท่ีสวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปป้ัน, โบสถน์ ้าแขง็,อุโมงคถ์ ้า,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ น าท่านชม หมู่บ้านซามิ (Sami 
Village) ณ หมู่บา้นชาวพื้นเมืองซามิน้ี ท่านจะไดส้ัมผสัถึงวถีิชีวติ ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของ
ชาวพื้นเมืองซามิท่ีใชชี้วติอาศยัอยูต่ ั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวยี 
โดยสืบสานวถึิชีวติดั้งเดิม ชมศูนยส์ัตวเ์มืองหนาว ท่ีมี กวางเรนเดียร์ (Reindeer) เล้ียงไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการ
เดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของชาวซามิ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพืน้เมือง บรรยากาศเป็นกันเองแบบชาวซามิ ก่อนน าท่านเดินทางกลบัสู่ 
เมืองมูร์มันสค์ 

 น าเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทยีบเท่า 
กลางคืน น าท่าน ชมแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) จากชานเมืองมูร์มันสค์  แสงเหนือเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า 
(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค่าํคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็น
ส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 
วนัทีส่ี่ (4)                          มูร์มันสค์ - สนามบิน – มอสโคว์ 



 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เรือทะลายน า้แข็งพลงันิวเคลียร์ (Lennin Ice Breaker Museum) ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้าแขง็
พลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้หน้กัท่องเท่ียว
ไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยูท่ี่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือล าน้ีใชต้ดัน ้าแขง็เพื่อเปิดทางน ้าแขง็ใหเ้รือเดิน
สมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยในปัจจุบนัยงัมีเรือชนิดน้ีปฏิบติัการตดัน ้าแขง็อยู ่ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทนัสมยั ร้านคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรปยีห่้อต่างๆก็มีอยูท่ี่น่ี

มากมาย มีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ ใหไ้ดเ้ลือกซ้ือของกินของฝากราคาถูก เช่น ชอ้คโกแลต , เหลา้วอดกา้ , ไข่คาร์
เวยี และมีศูนยอ์าหาร บริการอาหารหลากหลาย 

เยน็             ไม่มีบริการอาหาร เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
      น าท่านสู่ สนามบินมูร์มันสค์ (Murmansk)    

  19.15 น. ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)  
 21.35 น. ถึงสนามบินมอสโคว์ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่กรุงมอสโคว์  

     น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที่ห้า (5)                      มอสโคว์ – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง - สนามบิน 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปยงั ตลาดอซิไมโลโว่ ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของมอสโคว ์อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด ใน

ราคายอ่มเยา และตวัตลาดเองก็จ  าลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไวอ้ยูใ่นท่ีเดียวกนั ท่านสามารถ
หาของท่ีระลึก ของฝาก ไดแ้ทบทุกอยา่งบนถนนสายน้ี เช่น ตุก๊ตามาทรอชกา้ หรือตุก๊ตาแม่ลูกดก, กล่องไมแ้กะสลกั 
ท่ีท าจากไมเ้บิร์ช , หมวกขนสัตว ์ขนหมี(ขนเทียม), ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เคร่ืองถม 
(Khokhloma), อ าพนั, รองเทา้บูทรัสเซีย ท่ีใส่สบายโดยไมต่อ้งใส่ถุงเทา้ (Valenki) ฯลฯ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั 
จตุรัสแดง อนัยิง่ใหญ่ และถ่ายรูปดา้นนอก มหาวิหารเซนต์บาซิล โบสถส์ไตลรั์สเซียนออร์ธอร์ดอกซ์ท่ีสวยงามท่ีสุด
ของมอสโคว ์ 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน   
บ่าย      น าท่านเดินทางสู่สนามบินดามาเดียดาวา่ เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระและบตัรโดยสาร  
18.40 น.     ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG-975 
  
วนัที่หก (6)                                    กรุงเทพฯ 
07.30 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 
หมายเหตุ รายการเดินทาง สายการบินและเวลาเท่ียวบินภายในประเทศรัสเซีย สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดนิทางขั้นต า่ 30 ท่าน 
พกัห้องคู่ท่านละ  59,999 บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,000   บาท 

 
*** โรงแรมส าหรับทวัร์รัสเซีย ไม่มีหอ้งสามเตียง *** 
*** บตัรโดยสารของการบินเป็นบตัรโดยสารราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทวัร์เพิ่ม  ในกรณีท่ีสายการบินเพิ่มค่าภาษีน ้ามนั *** 
*** รายการทวัร์น้ีไม่เหมาะส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปีและผูสู้งอายท่ีุตอ้งนัง่รถเขน็ *** 
 
 
 เง่ือนไขการจองทวัร์ 
1. กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. หากมีการยกเลิกการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า เน่ืองจากเป็นทวัร์

ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้  (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ใหก้บัสายการบินเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้แต่มีค่าใชจ่้าย ประมาณ ท่านละ 3,000 - 4,000 บาท 
4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ  
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

บริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัฯ ตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมียกเลิกหลงัจากออกบตัร
โดยสารไปแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเรา
เดินทาง    

 
 



 

อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินภายในรัสเซีย ชั้นประหยดั เส้นทาง มอสโคว-์เมืองมูร์มนัสค-์มอสโคว ์
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่เกิน 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บาท 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 1 ส.ค.60 

และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 

อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ( 20 ก.ก./ท่าน เน่ืองจากมีเดินทางโดยสายการบินภายใน ) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท (ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ) 

 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมี

เหตุท าใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บการยนืยนั
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 
 
 
 
 



 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง ท่านทีม่าสามคน จะต้องพกัป็น 1 
ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องช าระค่าพกัเดี่ยวเพิม่ 6,000 บาท  

2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นช่วงหนา้หนาว  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมท่ีทางทวัร์จดัไวใ้ห ้ค านึงถึงเร่ืองราคาเป็นส าคญั โดยไม่ไดค้  านึงรีวิวตามเวบต่างๆ เช่น TripAdvisor หรือเวบอ่ืนๆ 

ดงันั้นการท่ีลูกคา้จะอา้งวา่โรงแรมท่ีทวัร์จดัให ้ไดรี้วิวไม่ดีจากเวบนั้นเวบน้ี หรือโรงแรมอยูไ่กล จะขอยกเลิกทวัร์ หรือขอเงิน
คืน หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าไปแลว้ ทางทวัร์ขอแจง้ไวเ้ลยวา่ท าไม่ได ้

 
 


