
   

BW…RUSSIA WINTER IN MURMANSK  

6 DAYS 4 NIGHTS 

ตามล่าหาแสงเหนือท่ีมูรมนัสก ์รสัเซีย 
(Moscow – Murmansk) 

 

***บินภายใน 2 ขา *** 

 เมืองมูรมนัสก ์(Murmansk)ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรสัเซีย ติดกบัฟินแลนด์

และนอรเ์วยซ่ึ์งเป็นเมืองทา่ที่สาํคญัในการมุ่งหนา้ออกสู่มหาสมุทรอารค์ติก 

 ตามลา่หาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา่ (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้งฟ้าโปรง่ 

ในช่วงหนา้หนาวเทา่นั้น  

 ชมพระราชวงัเครมลิน เมืองมอสโคว ์  

 

 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

    

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ITINERARY MEAL HOTEL 



   

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

***ปรบัราคาเพิม่ 1,000 บาท เนือ่งจากมกีารปรบัภาษนี า้มนัขึน้*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ กลางวนั เย็น 

1 

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว  

มอสโคว(์TG 974 : 10.50 – 17.10) 

จตุัรสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้น

นอก) - สุสานเลนิน 

   HOTEL MOSCOW 

2 

มอสโคว ์– พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ 

พระราชวงัเครมลิน- สนามบินภายในประเทศ

(SU 1324 : 15.40 – 18.05)– มูรมนัสก ์

ตามล่าหาแสงเหนือ 

   HOTEL MURMANSK 

3 

เมืองมูรมนัสก ์– ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี้  - สมัผสั

ประสบการณ์นัง่รถเทียมสุนัขฮสักี้ ลากเล่ือน 

(Husky Sledding) – หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองซามิ 

มูรมนัสก ์- ตามล่าหาแสงเหนือ 

   HOTEL MURMANSK 

4 

เมืองมูรมนัสก ์– พิพิธภณัฑเ์รือทาํลายน้ําแข็งพลงั

นิวเคลียร ์- เมืองเทอริเบอกา้ - ขบัรถ Snow 

mobile- สนามบินภายในประเทศ 

(SU 1325 : 19.15 – 21.35) 

เมืองมอสโคว ์

   HOTEL MOSCOW 

5 

มอสโคว ์–ตลาดอิสไมลอฟกี้   

วหิารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร–์ถนนอารบทั 

สนามบิน(TG 975 : 18.40 – 07.30) 

    

6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

กาํหนดการเดินทาง 

01 – 06 ธนัวาคม 2561  
ราคา 60,900 บาท 

15 – 20 ธนัวาคม 2561 เปิดกรุป๊ใหม่  ราคา 61,900 บาท 



   

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

 จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) -สุสานเลนิน 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ี คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG974 

17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชม.) นําท่านผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้นําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์

 นําท่านถ่ายรูปคู่กบัจตัรุสัแดง คาํวา่สีแดงในความหมายรสัเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรสัแดงน้ีเป็น

ลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณส์าํคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทาง

ศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังาน

ในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่นวนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 จากน้ัน นําท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 

จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรสัเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณม์ีชยัชนะเหนือ

พวกตาตาร ์(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสาํหรบัสวด

มนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยูบ่น

ป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีทาํ

มาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไว ้

ลกัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอนแต่มีอายุมากกวา่ จากน้ันนํา

ท่านชม สุสานเลนิน ตั้งอยู่บริเวณ จตุัรสัแดง ภายในมีโลงแกว้คริสตลั ท่ีบรรจุศพอดีต

http://bit.ly/2NMk5YE


   

ประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสรา้งจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ.ชูเซฟ สรา้งขึ้ นเมื่อ 

ปี ค.ศ. 1930 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (1) 

  นาํท่านเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA HOTELMOSCOW (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 1) 

วนัที่สองของการเดินทาง มอสโคว ์–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ - พระราชวงัเครมลิน 

 สนามบินภายในประเทศ – มูรมนัสก ์- ทาํกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (2) 

นําท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑ์อารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN 

ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน 

พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติลํ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น 

ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บใน

สมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง  

  จากน้ัน นําท่านเขา้ชมพระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราช 

  กุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใช ้

  ป้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็น 

  เหมือนหวัใจของกรุงมอสโควต์ามความเช่ือชาวรสัเซียเครมลินคือท่ี

  สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และ 

  ท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ 

  ระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเชเรเมเตยีโว(SVO-SHEREMETYEVO  

 INT.AIRPORT,MOSCOW) เพ่ือเดินทางสู่เมืองมูรมนัสก ์โดยสายการบิน  

 AERO FLOT AIRLINESเที่ยวบินที่ SU1324 

15.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูรมนัสก ์

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมูรมนัสก ์ประเทศรสัเซียเมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

 ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรสัเซีย ติดกบัฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ เป็นเมืองท่าของรฐัมรูม์นัสค ์ออ๊บ- 

 ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลม โคลายื่นไปใน 

 มหาสมุทรเป็นเมืองท่ีอยูติ่ดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั ในการ 

 มุง่หนา้ออกสู่มหาสมุทรอารค์ติก 

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั AZIMUT HOTELMURMANSK (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 2) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั (4) 

นําท่านทํากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern 

lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis)  เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอน

กลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านัน้ 

ซ่ึง แสงออโรรา่ (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสง

สีเขียวท่ีพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ํา*** การพบเห็น

ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ 



   

ไม่สามารถก าหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศเป็นส าคัญ โดยชว่งปลาย

ฤดูใบไมร้ว่งจนถึงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ในเดือนตลุาคม กมุภาพันธ ์และ มีนาคม เป็นเดือนท่ีเหมาะส าหรบัการ

ชมออโรราทางซีกโลกเหนือ  มกัจะเกิดในช่วงเวลาสี่ ทุ่มจนถงึเท่ียงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ ยน

ไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัที่สามของการเดินทาง เมืองมูรมนัสก–์ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี- สมัผสัประสบการณน์ัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ี

ลากเล่ือน (Husky Sledding)– หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองซามิ 

 มูรมนัสก ์- ทาํกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพันธุฮ์ัสก้ี (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารักของสุนัข

แสนรู ้เป็นพนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัข

พันธุ์น้ีเพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิม่ะ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์นัง่รถเทียม

สุนัขฮัสก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการต้อนรับท่านด้วยชารอ้น ขนม

พ้ืนเมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น จากน้ันนําท่านสู่เมืองมูรม์นัสก ์(Murmansk) 

กลางวนั

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่หมู่บา้นซามิ (Sami Village) ณ 

หมูบ่า้นชาวพื้ นเมืองซามิน้ี ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาว

พ้ืนเมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยูต่ั้งแต่บรรพบุรุษในแถบ

ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย 

โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรน

เดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 

แบบชาวพื้ นเมืองซามิ  

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั AZIMUT HOTELMURMANSK(หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 3) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั (7) 

นาํท่านทํากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา่ (Aurora borealis) เป็น



   

ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปรง่ ในช่วงหนา้หนาวเท่านัน้ 

ซ่ึง แสงออโรรา่ (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค่าํ*** การพบเห็น

ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ี

จะไดเ้ห็นขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศเป็นส าคัญ โดยชว่งปลายฤดูใบไมร้ว่งจนถงึตน้ฤดูใบไมผ้ล ิในเดอืนตลุาคม 

กมุภาพนัธ ์และ มีนาคม เป็นเดอืนท่ีเหมาะส าหรบัการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ  มกัจะเกิดในชว่งเวลา 

สี่ ทุ่มจนถงึเท่ียงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง เมืองมูรมนัสก ์–พิพิธภณัฑเ์รอืทาํลายนํ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์

 เมืองเทอริเบอกา้ - ขบัรถSnow mobile 

 สนามบินภายในประเทศ–เมืองมอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายนํ้ าแข็งพลังนิวเคลียร ์

(Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ํา

แข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปีค.ศ.1957 และได้ปลด

ประจําการ แลว้ ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม 

จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมูรมันสก์ ในอดีตเรือลําน้ีใชต้ัดน้ําแข็งเพ่ือ

เปิดทางน้ําแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้โดยในปัจจุบนัยงัมีเรือท่ีปฏิบติัการตดัน้ําแข็งอยู่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองเทอริเบอกา้ (TERIBERKA) เมืองชนบท

ของประเทศรสัเซีย อยูใ่นมูรมนัสก ์  

บริเวณแถบชายฝั่งทะเลบาร ์ เรน้ทส(์Barents Sea) สมัผัส

กบัความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาปกคลุมดว้ยหิมะและ

ธรรมชาติท่ีสวยงาม นําท่านชมเมืองเก่าอนัมีมนตเ์สน่หต์รึงใจ 

เพราะบา้นแต่ละหลงัไดส้รา้งไวอ้ยา่งเรียบง่ายแต่คงความเป็นเอกลกัษณส์ไตลร์สัเซียพรอ้มเท่ียวชม

บริเวณ อ่าวเทอริเบอกา้  ซ่ึงเต็มไปดว้ยบรรยากาศอนัเงียบสงบ บริเวณน้ียงัคงเป็น สถานท่ีถ่ายทาํ

ภาพยนตรช่ื์อดงัของรสัเซีย เร่ือง Leviathan  

*** ในกรณีทีป่รมิาณหมิะหนาไมถ่งึ 20 ซ.ม. ทางบรษิทัจะยา้ยการเลน่ SONW MOBILE ไที่
หมูบ่า้นซามแิทน *** 

 

 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินภายเมืองมูรมนัสกเ์พื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์
 โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ SU1325 

19.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่แบบกล่องบนเครื่อง Dinner Box (10) 

21.35 น. เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศเชเรเมเตียโวเมืองมอสโคว ์

  นาํท่านเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 4) 



   

วนัที่หา้ของการเดินทาง มอสโคว–์ตลาดอิสไมลอฟก้ี - วิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร ์

 ถนนอารบทั– สนามบิน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
  นําท่านชอ้ปป้ิงตลาดอิสไมลอฟก้ีIzmailovo Marketเป็น  

  ศูนยก์ลางการคา้ขายของท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุง Moscow โดย 

  ตลาด Izmailovo แห่งน้ีจะตั้งอยูลึ่กจากถนนใหญ่สกัหน่อย ภายใน 

  ตลาดมีลกัษณะคลา้ยกบัตลาดคา้ส่ง มีรา้นคา้มากมายและของท่ีน่ี

ก็  มีราคาถูกแถมสามารถต่อรองกนัได ้หากคุณกาํลงัตามหาขา้วของโบราณหรือของท่ีระลึกแบบ 

  ดั้งเดิมของรสัเซียท่ีตลาดแห่งน้ีรบัรองวา่ไมท่าํใหคุ้ณผิดหวงัเพราะนอกจากจะมีของท่ีกล่าวมา 

  ขา้งตน้ ท่ีน่ีก็ยงัมีเคร่ืองประดบัผา้คลุมไหล่ฤดูหนาว หมวกขนสตัว ์โปสการด์ หนังสือ นาฬิกา  

  เป็นตน้และท่ีพิเศษสุดๆคือ พ่อคา้แมค่า้ส่วนใหญ่สามารถพดูไทยได ้ถือเป็นอีกหน่ึงท่ียอดฮิตท่ีใคร 

  วางแผนมาชอ้ปป้ิงไมค่วรพลาดเลย 

นาํท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร(์ดา้น

น อ ก ) (TH E  CA THED RA LOF  C HR IS T  OU R 

SAVIOUR) วิหารท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยั

พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่ง

ชยัชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วย

ปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใช้

เวลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่

ท่ีสุดในรสัเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกบัแมน้ํ่ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบ

โบราณกับกษัตริย์ท่ีสวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารน้ี ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมสําคัญ

ระดบัชาติของรสัเซีย  
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ยา่นถนนอารบทั ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ี

อยูข่องชนชั้นขุนนาง และศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบทัเป็นยา่นท่ีพกั

ของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสต ์ ปัจจุบนั

ถนนอารบทั กลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

ของรสัเซีย เป็นถนนคนเดินหา้มรถผ่าน และเป็น

แหล่งของศิลปินและจิตรกร และเป็นแหล่งพบปะของ

ผูค้นในเมือง รวมถึงยงัเป็นทั้งยา่นการคา้และแหล่ง

รวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของ

ท่ีระลึกต่างๆ และ รา้นกาแฟอีกดว้ย 

กลางวนั ** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพ่ือไม่รบกวนเวลาของท่าน**  

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์

18.40 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย แอรเ์วยเ์ที่ยวบินที่ TG975 

 

 

   



   

BW…RUSSIA WINTER IN MURMANSK  

6 DAYS 4 NIGHTS 

ตามล่าหาแสงเหนือท่ีมูรมนัสก ์รสัเซีย 
(Moscow – Murmansk) 

 

วนัที่หกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
 
 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร เดินทางวนัท่ี 01 – 06 ธนัวาคม 2561 

 

BW…RUSSIA WINTER IN MURMANSK ราคาตอ่ท่าน ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 60,900.- 35,900.- 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 1ผูใ้หญ ่ 55,900.- 35,900.- 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่มีเตียง 55,900.- 35,900.- 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่ไม่มี

เตียง 
54,900.- 34,900.- 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  9,000.- 



   

เปิดกรุป๊ใหม่!!! เดินทางวนัท่ี 15 - 20 ธนัวาคม 2561 

 

อัตราน้ีรวม: ภาษีนํา้มนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันท่ี 29ส.ค. 61 

**ราคาดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลี่ ยนหากสายการบินมีการเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จาํนวน 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ตํา่กวา่ 25 ท่าน  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุมากกวา่ 7 ปีขึ้ นไป เขา้พกัแบบไมม่ีเตียง*** 

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

*** กรณีหอ้งพักต่างประเภทกัน เช่น หอ้งคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) หรือ หอ้งพักเด่ียว (Single) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เน่ืองจากโรงแรมอาจจะแยก

ประเภทหอ้งแต่ละชั้นกนัไป แตกต่างกนั 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุที่นัง่บนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน 

กรุณาแจง้พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพ่ือบริษทัฯ จะไดด้าํเนินการ

แจง้ใหท้างสายการบินทราบ แตไ่ดต้ามที่ท่านขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสายการบินจะพิจารณา*** 

 
 

 

อตัราน้ีรวม 

* ค่าพาหนะและนําเท่ียวตามรายการ  * ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 
* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 
* น้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 30 กก.* รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิ่นแลว้ 
* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัทาํ 
 
 

BW…RUSSIA WINTER IN MURMANSK ราคาตอ่ท่าน ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 61,900.- 36,900.- 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 1ผูใ้หญ ่ 56,900.- 36,900.- 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่มีเตียง 56,900.- 36,900.- 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่ไม่มี

เตียง 
55,900.- 35,900.- 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  10,000.- 



   

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

* ค่าทาํหนังสือเดินทาง  
* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ซกัรีด  
* ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
** ไม่มีแจกกระเป๋า  
* * ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!! 
 
การชาํระเงินและการยกเลิก 

บริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมดัจาํทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 

100%) ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 30 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทั้งหมดไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไมส่ามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไมส่ามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

การยกเลิก 

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

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋(Non Refund)เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศรสัเซีย บริษทัฯจะไม่

มีการคืนเงินทั้งหมด  



   

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมลไ์ด้

ในเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 
 
กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบิน น้ําหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรมั 

(หากน้ําหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

*กระเป๋าสาํหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 

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

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได ้

1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 80 ท่านในแต่ละพีเรียด 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก 

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4.เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 
 

5.ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน(TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง)หรือ(DBL) ............หอ้ง 
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(ไม่มีเตียง) 
 3.5หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)เตียงเสริม ………..หอ้ง   
 3.6หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
อื่นๆ............................................................  
 

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคยประเทศ....................................................... 
 

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

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ................................................. 
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


