
    

 

 

 Siberian Husky, Reindeer and  
Aurora Hunting  

รสัเซยี ตามลา่แสงเหนอื 
7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

•  ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงามเเละตื=นตาตื=นใจของการตามลา่เเสงเหนอื Aurora 

Hunting ที=ประเทศมหาอาํนาจ สหพนัธรฐัรสัเซยี (Russian Federation)  

• ชมพพิธิภณัฑเ์รอืทําลายน้าํแข็งพลงันวิเคลยีร ์(Nuclear powered Icebreakers)  

• น ั=งรถลากเลื=อนโดย สนุขัไซบเีรยีน ฮสักีS ท ี= Husky farm เเละ กวางเรนเดยีร ์ 

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี= ไมค่วรพลาด*** 

    

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

ราคาเร ิ=มตน้ 65,988.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัZวเครื=องบนิ 

 



    

 

 

วนัที=   28 พ.ย.-4 ธ.ค. 61 65,988.- 

วนัที=   12-18, 15-21 ธ.ค. 61 65,988.- 

วนัที=   22-28 ธ.ค. 61 66,988.- 

  

วนัที=   16-22, 23-29 ม.ค., 26 ม.ค.-1 ก.พ. 62 66,988.- 

วนัที=   6-12, 20-26 ก.พ., 27 ก.พ.-5 ม.ีค. 62 66,988.- 

วนัที=   9-15, 13-19, 20-26, 25-31 ม.ีค. 62 66,988.- 

  

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ=า 

โรงแรมที=พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์ ✈ ✈ O BEST WESTERN VEGA  

2 
มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณ์อารเ์มอรี* –  
มรูม์ันสค ์ – ตามลา่แสงเหนอื 

O O O AZIMUT 

3 
หมูบ่า้นซาม ิ– ฟารม์สนัุขฮัสกี< – นั*งรถสนัุขลากเลอืนและ
กวางลากเลื*อน – ตามลา่แสงเหนอื 

O O O AZIMUT  

4 
พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายน ้าํแข็งพลังนวิเคลยีร ์– อนุสาวรยีอ์โลชา – 
มอสโคว ์

O O O BEST WESTERN VEGA  

5 
มอสโคว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – มหาวหิารเซนทซ์าเวยีร ์– จตรัุส
แดง – หา้งกมุ – ละครสตัว ์

O O O BEST WESTERN VEGA  

6 เนนิเขาสแปรโ์รว ์– ถนนอารบตั – สนามกฬีาเลนนิ –  สนามบนิ                                           O X ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



    

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที= 1: กรงุเทพฯ – มอสโคว ์  

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที* คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที=ยวบนิที= TG 974 

17.10 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี (เวลาทอ้งถิ*นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั*วโมง)   

นําทา่นผา่นขั <นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

ที=พกั 
   เดนิทางเขา้สูท่ี*พัก  โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที= 2: มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณั์อารเ์มอรี= – มรูม์นัสค ์ – ตามลา่แสงเหนอื 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้สูภ่ายในรั <วพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace)ที*ประทับของพระเจา้ซารท์ุก

พระองค ์จนกระทั*งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที*ประชมุ

ของรัฐบาลและที*รับรองแขกระดับประมขุของประเทศ นําท่านสูจั่ตุรัสวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสัมชญั 

โบสถอ์ันนันซเิอชั*น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชญั ซึ*ง

เป็นโบสถท์ี*สําคัญใชใ้นงานพธิกีรรมที*สําคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุก

พระองคจ์ากนั<นชมระฆงัพระเจา้ซารส์รา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี*สดุ

ในโลกเพื*อนําไปตดิบนหอระฆังแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทําใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญพ่ระ

เจา้ซารท์ี*มคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ี*สดุในโลกที*ยงัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์<าหนัก 40 

ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสัมชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชมพพิธิภณัฑ์

อารเ์มอรี= (The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท์ี*เกา่แกท่ี*สดุของรัสเซยีเพื*อเป็นที*เก็บสะสมของ

เจา้ชายมสัโควี* ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที* 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานที*เก็บสะสมของมคีา่ที*ดทีี*สดุของรัสเซยี

จากครสิตศ์ตวรรษที* 14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที* 20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี*เป็นหนึ*งในสามพพิธิภัณฑท์ี*

เก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิที*สมบรูณ์แบบ ซึ*งอกี 2 ที*อยูท่ี*องักฤษ และ อหิรา่น 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพื*อทําการเชค็อนิสมัภาระ 

..... น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมมูนัสค ์โดยสายการบนิ ….. เที*ยวบนิที*..….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 

 ถงึสนามบนิมูร์มันสค ์หลังจากรับสัมภาระแลว้ โดยเมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) เป็นเมอืงท่าของ

รัฐมรูม์นัสค ์ออ๊บ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตั <งอยูบ่รเิวณอา่วโคลา “Kola Bay” โดยมแีหลมโคลายื*น

ไปในมหาสมทุร เป็นเมอืงที*อยูต่ดิกับประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึ*งเป็นเมอืงท่าที*สําคัญในการมุ่ง

หนา้ออกสูอ่ารค์ตกิ 

คํ=า       รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

ที=พกั เดนิทางเขา้สูท่ี*พัก AZIMUT หรอืเทยีบเทา่ 



    

 

 

21.00 น. นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที=จะปรากฏในตอนกลางคนืยามที=ทอ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาว

เทา่น ัSน ซึ=ง แสงออโรรา่ (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขยีวที=พาดผา่นทอ้งฟ้ายาม

ค่าํคนื *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไมส่ามารถกําหนดหรอื

ทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสที*จะไดเ้ห็นขึ<นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี*ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัที= 3: หมูบ่า้นซาม ิ– ฟารม์สนุขัฮสักีS – น ั=งรถสนุขัลากเลอืนและกวางลากเลื=อน  
– ตามลา่แสงเหนอื 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพื<นเมอืงซามนิี< ท่านจะไดส้ัมผัสถงึวถิี

ชวีติ ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพื<นเมอืงซามทิี*ใชช้วีติอาศัยอยูต่ั <งแตบ่รรพบุรุษ

ในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดนิเวยี โดยสบืสานวถิชึวีติดั <งเดมิชมสัตว์

เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดยีร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพื*อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทาง 

รวมทั <งเป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั<นนําทา่นเดนิทางสูฟ่ารม์สนุขัพนัธุฮ์สักีS (Husky Farm) ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของสนัุขแสน

รู ้เป็นพันธุท์ี*ฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ*งชาวแลปป์ไดเ้ลี<ยงสนัุขพันธุน์ี<

เพื*อใชใ้นการลากเลื*อนบนนํ<าแข็งหรอืหมิ่ะ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์น ั=งรถเทยีมสุนขัฮสักีSลาก

เลื=อน (Husky Sledding) โดยที*ฟารม์นี<จะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพื<นเมอืง กบับรรยากาศ

ตอ้นรับที*แสนจะอบอุ่น สัมผัสประสบการณ์น ั=งรถเทียมกวางเรนเดยีรล์ากเลื=อน (Reindeer 

Sledding) 

คํ=า       รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

ที=พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี*พกั AZIMUT หรอืเทยีบเทา่ 

21.00 น. นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที=จะปรากฏในตอนกลางคนืยามที=ทอ้งฟ้าโปรง่ ในช่วงหนา้หนาว

เทา่น ัSน ซึ=ง แสงออโรรา่ (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขยีวที=พาดผา่นทอ้งฟ้ายามค่าํ

คนื *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรอื

ทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสที*จะไดเ้ห็นขึ<นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี*ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

 

วนัที= 4: มรูม์นัสค ์– พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายน้าํแข็งพลงันวิเคลยีร ์– อนสุาวรยีอ์โลชา – มอสโคว ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



    

 

 

 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืทําลายน้าํแข็งพลงันวิเคลยีร ์(Nuclear powered Icebreakers) 

รุน่ Lenin ซึ*งเป็นเรอืทําลายนํ<าแข็งพลังนวิเคลยีรร์ุน่แรก เปิดตัวเมื*อปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจําการ

แลว้ ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑไ์ดใ้หนั้กทอ่งเที*ยวไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบทา่อยูท่ี*เมอืงมรูม์ันสค ์(Murmansk) 

ในอดตีเรอืลํานี<ใชต้ัดนํ<าแข็งเพื*อเปิดทางนํ<าแข็งใหเ้รอืเดนิสมทุรในการขนสง่สนิคา้ โดยในปัจจุบันยังมี

เรอืทปีฏบิัตกิารตัดนํ<าแข็งอยู ่จากนั<นนําท่านชมอนุสาวรยีอ์โลชา (Alyosha Memorial) ที*สรา้งขึ<น

เพื*ออทุศิใหก้บัเหลา่ทหารกองทัพของโซเวยีตที*สามารถตรงึกองกําลังเพื*อหยดุยั <งการรกุคบืจากกองทพั

เยอรมนั เป็นรปูปั<นขนาดสงูถงึ 35.5 เมตร สงูเป็นอนัดับสองของรัสเซยีและมนํี<าหนักกวา่ 5,000 ตัน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

.....น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ...... เที*ยวบนิที* ..... 

.....น.  ถงึสนามบนิมอสโคว ์รถโคช้ปรับอากาศนําทา่นสูก่รงุมอสโคว ์

คํ=า      รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

ที=พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี*พัก โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที= 5: มอสโคว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – มหาวหิารเซนทซ์าเวยีร ์– จตรุสัแดง – หา้งกมุ –  
ละครสตัว ์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากที*สดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่

ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ีความสวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริ*มตน้มาจากชว่ง 

แรกสดุที*สตาลนิ ขึ<นมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที*นํามาตกแตง่ภายในสถานี

นั<นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศลิปะที*สรา้งขึ<นเพื*อระลกึถงึคุณความดี

ของวีรบุรุษ ซึ*งจะสื*อออกมาในรูปของงานปั<น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ*า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ

โมเสก  นําเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที*ใหญ่ที*สดุในรัสเซยี สรา้งขึ<นเพื*อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโป

เลยีน เมื*อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี* 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที*เ ป็นเวทีของเหตุการณ์สําคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งใน

สมัยครสิตศ์ตวรรษที* 17 ปัจจุบันสถานที*แห่งนี<ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิ

วันแรงงาน และวันที*ระลึกสงครามโลกครั<งที* 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที*ตั <ง ของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมที*สวยงาม อันไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอด

โดม 9 ยอดที*มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik 

Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตั <งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก

ที*ทํามาจากทับทิม นํ< าหนัก 20 ตัน ซึ*งพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับ ไวเ้มื*อปีค.ศ.1995 ชม

หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที*เก่าแก่ของเมอืง สรา้งในปีค.ศ.



    

 

 

1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม เสื<อผา้ เครื*องสําอาง นํ<าหอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนุสรณ์

สถานเลนนิ ที*เก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

คํ=า        รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชมการแสดงละครสตัว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี* ไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ 

นก ฯลฯ รวมทั <งมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดง

ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี<ยงัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัว์

ตา่งๆ และมขีองที*ระลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ*งบางครั <งการงดการแสดงไมม่กีารแจง้

ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyในการคนืเงนื 1,000 บาท *** 

ที=พกั          เดนิทางเขา้สูท่ี*พัก  โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที= 6: เนนิเขาสแปรโ์รว ์– ถนนอารบตั – สนามกฬีาเลนนิ –  สนามบนิ                                           

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมววิที*สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรุงมอส

โควไ์ดท้ั <งเมอืงและสามารถมองเห็นตกึสูงเจ็ดตกึที*สรา้งในสมัยสตาลนิ จากนั<นนําท่านสูถ่นนอารบตั 

(Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั <งยา่นการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที*

ระลกึ รา้นนั*งเล่น รา้นอาหารมากมาย และยังมศีลิปินมานั*งวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่น

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยสายการบนิไทย TG 975 

วนัที= 7 : กรงุเทพฯ 

07.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

ขอสงวนสทิธิ|การยา้ยเมอืงที=เขา้พกั  

เชน่ กรณีที=เมอืงน ัSนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที=ใกลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี=ยนตามความเหมาะสม 

 

 

 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 



    

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการที*จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที*ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที*ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั <งในกรณีที*ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี<าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ*ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที*คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื=อทา่นทําการซืSอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื=อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที=ลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที=ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัSง มฉิะน ัSนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัSงส ิSน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี=ยนแปลงได ้ท ัSงนีSข ึSนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที=ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting 
รสัเซยี ตามลา่แสงเหนอื 7 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 
กาํหนดวนัเดนิทาง :   28 พ.ย.-4 ธ.ค. 61 

12-18, 15-21 ธ.ค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 65,988.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเรื=องโรงแรมที=พกั) 65,988.- 

พกัหอ้งเดี=ยว เพิ=มทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 65,988.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเรื=องโรงแรมที=พกั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครื=องบนิ ทา่นละ (ไมร่วมต ัZวเที=ยวบนิอนิเตอรเ์ทา่น ัSน) 44,900.- 

ช ัSนธุรกจิเพิ=มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ=มตน้ที=ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื=อที=น ั=ง confirm เทา่น ัSน) สอบถาม 



    

 

 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ=ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
กําหนดวนัเดนิทาง :   22-28 ธ.ค. 61 

16-22, 23-29 ม.ค., 26 ม.ค.-1 ก.พ. 62  
6-12, 20-26 ก.พ., 27 ก.พ.-5 ม.ีค. 62 
9-15, 13-19, 20-26, 25-31 ม.ีค. 62  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 66,988.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเรื=องโรงแรมที=พกั) 66,988.- 

พกัหอ้งเดี=ยว เพิ=มทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 66,988.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเรื=องโรงแรมที=พกั) 
สอบถาม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครื=องบนิ ทา่นละ (ไมร่วมต ัZวเที=ยวบนิอนิเตอรเ์ทา่น ัSน) 45,900.- 

ช ัSนธุรกจิเพิ=มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ=มตน้ที=ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื=อที=น ั=ง confirm เทา่น ัSน) สอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ=ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีSรวม  

1. คา่ตัzวเครื*องบนิ ชั <นประหยัด ( Economy Class) ที*ระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวน

วัน และอยูภ่ายใตเ้งื*อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที*ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที*ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที*ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที*ทอ่งเที*ยวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื=อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที=) 

        ค่าประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื*อนไขกรมธรรม)์ 

        ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืSอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื=องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

        เพิ=มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

        เบีSยประกนัเร ิ=มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

        เบีSยประกนัเร ิ=มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

        **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที=มอีายตุ ัSงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

        [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิ=ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนีSไมร่วม  



    

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื*องดื*มที*สั*งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ<าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ<น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ที*สญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ<ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที*สายการบนิมกีารปรับขึ<นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ*งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (21 ยเูอสดอลลา่ร)์  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ=น ตลอดรายการเดนิทาง (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

เง ื=อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที=น ั=งจะยนืยนัเมื=อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัSน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี*เดนิทาง ที*มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื*อทําการจองควิยื*นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื*อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที=ตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที*  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั <ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที* ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที*เกดิขึ<น 

5. การยื*นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั <นตอนการยื*นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั <งแบบหมูค่ณะและยื*น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื*อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที* 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั*งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที*ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั*วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื*องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั <งหมด 

 

เง ื=อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที=เกดิข ึSนจรงิ 

 
  ขอ้มลูเบืSองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื=นวซีา่และการยื=นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที*ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ<น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื*นวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื*อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ*งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที*ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที*ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื*องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที*ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั<น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ*ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริ*มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ*ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื*นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื*องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ*งในการยื*นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่*ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที*ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั<นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องต ัZวเครื=องบนิและที=น ั=งบนเครื=องบนิ 



    

 

 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที*นั*งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัzวเครื*องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyการ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัzวเครื*องบนิ ซึ*งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัzวเครื*องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที*เกดิขึ<นจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที*สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี*มรี่างกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื*นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ<าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่

ผูท้ ี*มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี*นั*ง Long leg ขึ<นอยู่กับทางเจา้หนา้ที*เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที*เช็คอนิ

เทา่นั<น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ<นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั <งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิy เก็บคา่ใชจ้่ายทั <งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ|ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัSงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที=  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึSนไป) เนื*องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื*นที*เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที*เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ*งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื*อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั <งนี<ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที*ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัzว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที*  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื=นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที*เกดิขึ<นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่ / คา่มัดจําตัzวเครื*องบนิ หรอืคา่ตัzวเครื*องบนิ (กรณีออกตัzวเครื*องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที*กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิyในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัSงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิyในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัSงหมด 

ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั 

1. เนื*องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี*ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื*องปรับอากาศเนื*องจากอยูใ่นแถบที*มอีณุหภมูตํิ*า 

3. กรณีที*มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ<นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิyในการปรับเปลี*ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื*อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที*มลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งที*เป็นหอ้งเดี*ยวอาจเป็นหอ้งที*มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ<า ซึ*งขึ<นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั<นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 


