
#13646 ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค 6 วัน 4 คืน ตามลา
แสงเหนือ หมูบานเทอริเบอรกา ฟารมไซบีเรียนฮัสกี้ บิน SU
ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค สแปรโรวฮิลส หมูบานชาวซามิ นั่งรถเทียมกวาง
เรนเดียร เรือตัดนํ้าแข็งพลังงานนิวเคลียรเลนิน อนุสรณสถานอัลโยชา อนุสรณ
สถานเรือดํานํ้า สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถนนอารบัต พระราชวังเคลมลิน
จัตุรัสแดง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิ
ลส)   

Izamailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา

2 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค - หมูบานเทอริเบอรกา -
ลาแสงเหนือ   

Parkinn by
Radison
Murmansk
หรือเทียบเทา

3 ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - สุนัขลากเลื่อน - หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - รถเลื่อนเรนเดียร - มูร
มันสค - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - ลาแสงเหนือ   

Parkinn by
Radison
Murmansk
หรือเทียบเทา

4 อนุเสาวรียอัลโยวา - อนุสรณสถานเรือดําน้ํา - ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานเชเร
เมติเยโว - มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซ
อรคัส

  
Izamailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา

5 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - ปืน
ใหญพระเจาซาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 ฿68,900 ฿68,900 ฿67,900 ฿5,000

14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 ฿67,900 ฿67,900 ฿66,900 ฿5,000

20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 ฿66,900 ฿66,900 ฿65,900 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว -
มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร สายการบินแอรโรวฟรอท อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7
เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES

10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี SU 271 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

บาย

นําทานเดินทางถึง ทาอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี

นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการเดินทางของประเทศ จัดวาเป็นเมืองท่ีนาเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวยสถาปัตยกรรมท้ังเกาและใหมมีโบสถซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกวา 200 แหง

นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลส (Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโควท่ีสามารถชมดานลางไดเกือบ
ท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดและใหญท่ีสุดในรัสเซีย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม

พักท่ี Izamailovo Delta Hotelหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ท่ีเมืองมอสโคว

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว บาย

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค
- หมูบานเทอริเบอรกา - ลาแสงเหนือ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นรัสเซียชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

มอสโคว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก หรือ บริการอาหารแบบกลอง SET BOX

05.00 น. เดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว

07.15 น. ออกเดินทางจาก เมืองมอสโคว สูเมืองเมอรมรังส โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1320
น้ําหนักกระเปาสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเปาสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน

จะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)

09.35 น. เดินทางถึง เมืองเมอรมรังส ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลา ย่ืนไปใน ทางดานทิศเหนือติดกับ
ประเทศนอรเวย ทางดานตะวันตกติดกับประเทศฟินแลนด

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญ่ีป ุน อาหารสไตลญ่ีป ุน ราน kay japanese food in Murmansk

นําทานเดินทางสู หมูบานเทอริเบอรกา Teliberka ตั้งอยูบนชายฝ่ังทะเลแบเร็นตส มหาสมุทรอารกติก ในแขวงโคลสกี้
(Kolsky) คาบสมุทรโคลา แควนเมอรมานสค โดยอยูหางจากตัวเมืองเมอรมานสค ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทาง สองชั่วโมงครึ่ง

้



ทุนดรา (Tundra) หรือทุงหิมะแถบขั้วโลก เทอริเบอรกาอยูบนอาวโคลา (Kola) สุดปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ทางออกสูมหาสมุทรอารกติก Teriberka เมืองน้ีเป็นจุดเดนในภาพยนตรเรื่อง Leviathan Visit North Waterfall
and Dragon egg สิ่งอัศจรรยท่ีธรรมชาติรังสรรคขึ้นมา หินกอนกลมเกล้ียงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะดวยลมและน้ําทะเล
วางเรียงรายกันสุดลูกหูลูกตาท่ีธรรมชาติรังสรรคเอาไวใหดูย่ิงใหญและอลังการมาก

North Waterfall สถานท่ีน้ีเป็นทะเลสาบมีลําธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมากอนจะเป็นน้ําตกบนหนาผาสูงไหลลงสู
ทะเลอารกติกใกลขั้วโลกเหนือท่ีสุดการเดินทาง ถาพ้ืนถนน หิมะยังไมแนน เราใชรถ 4WD minivan เดินทางถึงจุดถาย ณ
ชายหาด Dragon egg beach แตถาในเดือนท่ีหิมะตกหนัก รถเดินทางไมถึง เราตองใชการเดินทางดวย snowmobile

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังค

พักท่ี Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมืองเมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น

21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา (Northern Light) ซ่ึงเป็นปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทองฟาในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก

*** ท้ังน้ีปรากฏการณออโรราแสงเหนือน้ี เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหนาได การจะไดพบเห็น
แสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟาในเวลานั้น ผูเดินทาง
ตองยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีท่ีไมไดพบเห็นแสงเหนือน้ีดวย***

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

ทาอากาศยานมูรมันสค

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟินแลนด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารสไตลญ่ีป ุน ราน kay japanese food in Murmansk

มูรมันสค บาย

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย อาวโคลา 12 กิโลเมตร จาก Barents Sea บนชายฝ่ัง
ทางเหนือของคาบสมุทรโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและ
ฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว เมอรมังสยังคงเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือ
ของอารกติก



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - สุนัขลากเล่ือน - หมูบานซามิ ประเทศ
รัสเซีย - รถเล่ือนเรนเดียร - มูรมันสค - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ํา
แข็งพลังนิวเคลียร - แสงเหนือ

น้ําหนักกระเปาสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเปาสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)

*** ท้ังน้ีปรากฏการณออโรราแสงเหนือน้ี เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหนาได การจะไดพบเห็น
แสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟาในเวลานั้น ผูเดินทาง
ตองยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีท่ีไมไดพบเห็นแสงเหนือน้ีดวย***

หมูบานเทอริเบอรกา
เป็นหมูบานเล็กๆ อยูบริเวณอาวโคลา ตรงสุดปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ท่ีเป็นทางออกสูมหาสมุทรอารกติก หมูบานน้ีมีประชากรอยูแคไมกี่คนเทานั้น

ลาแสงเหนือ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทา

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนือ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) เป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน ทามกลางทองฟาท่ีใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนับลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิตรกรรมบนฟากฟา ทําใหกลายเป็น
เปาหมายของนักเดินทางจากท่ัวสารทิศ ท่ีอยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครั้ง
แตการจะไดเห็นภาพแบบนั้นไมใชเรื่องท่ีงายนัก เพราะตองพ่ึงพิงปัจจัยรอบดาน เพราะ
ฉะนั้นจึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนท่ีจะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตาตัว
เอง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ท่ี ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พันธุสุนัขท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดย
มีความสามารถท่ีจะสามารถลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะไดดวย ท้ังน้ีทานยังไดมีประสบการณท่ีแสนสนุกในการน่ัง รถเทียม
สุนัขลากเล่ือนไดอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (อาหารพ้ืนเมืองทองถิ่น)

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวซามิ Sami village (ใเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมประเพณี วัฒนธรรม ของ
ชาวพ้ืนเมืองท่ีอยุอาศัยในแถวอารกติกท่ีเรียกกันวา แลปส (Lapps) หรือ แลปแลนเดอร (Laplanders) ซ่ึงปัจจุบันอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทางตอนเหนือของนอรเวย สวีเดน ฟินแลนด และคาบสมุทรโคลาของรัสเซีย ท้ังยังไดรับการคุมครองภายใตสนธิ
สัญญาระหวางประเทศของชนเผาพ้ืนเมืองอีกดวย

บานของชาวซามิมีลักษณะเป็นเต็นทรูปกรวย ดานในปกคลุมดวยหนังและขนกวางเรนเดียร เพ่ือใหความอบอุนและเป็น
ฉนวนกันไฟไหม ตรงกลางเต็นทจะมีเตาผิงไฟขนาดใหญ ท้ังน้ีทานไดชม สัตวพ้ืนเมือง อยางสัตวพ้ืนเมือง อาทิเชน กวางเรน
เดียร และสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พรอมกับสนุกสนาน กับการเลนเกมสทองถิ่นของซามิ และสัมผัสประสบการณนาตื่นเตนกับ
การ น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร**(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอ้ืออํานวย)



นําทานเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังค

นําทานชม เรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียรเลนิน (Ice breaker Lenin) เรือสําหรับการสํารวจอารกติค หรือ สงคราม
สอดแนม ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งรุนแรกของโลก ท่ีใชพลังงานนิวเคลียร เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบทาในเมืองมูรมัน
สคแหงน้ี หลังปลดระจําการมากกวา8 ปี ปัจจุบันไดเปิดใหสามารถเขาชมภายในตัวเรือ ท่ีมีการตกแตงอยางสวยงาม ซ่ึงประกอบ
ไปดวยหองประชุม หองควบคุม หองบังคับการท่ีอยูบนสุดของเรือ หองแผนท่ี และสะพานกัปตัน เป็นตน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ Khamchatka ขาปูยักษเสริฟ์พรอมซีฟ ูด ไขหอยเมน หอยเชลส หอย
นางรม ณ Panoramic Restaurant "At Egoricha พรอมชมบรรยากาศวิวเมืองเมอรมังค

พักท่ี Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมืองเมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น

21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา (Northern Light) ซ่ึงเป็นปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทองฟาในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก

*** ท้ังน้ีปรากฏการณออโรราแสงเหนือน้ี เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหนาได การจะไดพบเห็น
แสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟาในเวลานั้น ผูเดินทาง
ตองยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีท่ีไมไดพบเห็นแสงเหนือน้ีดวย ***

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้

สุนัขลากเลื่อน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทานจะไดชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขท่ีมีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็ง
หรือหิมะ

เป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกี้ลากรถเล่ือน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย

รถเลื่อนเรนเดียร

 บาย

เป็นหมูบานของชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

รถเล่ือนท่ีใชกวางเรนเดียรในการเคล่ือนรถ สัมผัสกับความนารักของกวางเรนเดียรซ่ึง
เป็นสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีมีขนาดใหญ โดยตัวผูมีขนาดใหญขนาดโตเต็มท่ีมีน้ําหนักกวา
300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีน้ําตาล แต
เมื่อเขาสูฤดูหนาว ขนจะเปล่ียนไปเป็นสีออนขึ้น หรือสีขาว



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อนุเสาวรียอัลโยวา - อนุสรณสถานเรือดําน้ํา - ทาอากาศยา
นมูรมันสค - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว - สถานี
รถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซ
อรคัส

น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร**(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอ้ืออํานวย)

*** ท้ังน้ีปรากฏการณออโรราแสงเหนือน้ี เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหนาได การจะไดพบเห็น
แสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟาในเวลานั้น ผูเดินทาง
ตองยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีท่ีไมไดพบเห็นแสงเหนือน้ีดวย ***

มูรมันสค

พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย อาวโคลา 12 กิโลเมตร จาก Barents Sea บนชายฝ่ัง
ทางเหนือของคาบสมุทรโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและ
ฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว เมอรมังสยังคงเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือ
ของอารกติก

เป็นพิพิธภัณฑท่ีนําเสนอเรือรุนเลนิน ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขาชม โดยเรือน้ีจอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมัน
สค

ลาแสงเหนือ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ Khamchatka ขาปูยักษเสริฟ์พรอมซีฟ ูด ไขหอยเมน หอยเชลส
หอยนางรม

 Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทา

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนือ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) เป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน ทามกลางทองฟาท่ีใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนับลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิตรกรรมบนฟากฟา ทําใหกลายเป็น
เปาหมายของนักเดินทางจากท่ัวสารทิศ ท่ีอยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครั้ง
แตการจะไดเห็นภาพแบบนั้นไมใชเรื่องท่ีงายนัก เพราะตองพ่ึงพิงปัจจัยรอบดาน เพราะ
ฉะนั้นจึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนท่ีจะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตาตัว
เอง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชม อนุสรณสถานอัลโยชา Alyosha Monument อนุสรณสถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหลาลูกเรือ
นักบินเมื่อสมัยสงครามโลกท่ี 2 โดยสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและรําลึกเหลาทหารกองทัพของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองกําลัง เพ่ือหยุด
ย้ัง การรุกรานของกองทัพเยอรมัน เป็นรูปป้ันทหารถือปืน ท่ีมีขนาดใหญ สูงกวา 35.5 เมตร น้ําหนักกวา 5,000 ตัน ประกอบ
ดวยคําจารึกตางๆ เกี่ยกับการสูรบ

นําทานชม อนุสรณสถานเรือดําน้ํา Kursk submarine memorial ท่ีบันทีกรายชื่อและเหตุการณท่ีสําคัญท่ีเกิดขึ้นใน
ขณะท่ีเกิดเหตุเรือดําน้ําลม

่ ่ ้



สุดพิเศษกอนเขาสนามบิน นําทานเดินทางสู ราน MCDONALD’S ท่ีบันทึกไววาอยูเหนือท่ีสุดของโลก ใหทานไดล้ิมลอง
รับประทานเบอรเกอรไก หรือเน้ือ 1 set พรอมน้ําด่ืม

นําทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบิน เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูเมืองมอสโคว

10.35 น. ออกเดินทางจากเมืองเมอรมรังส สูมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1321
น้ําหนักกระเปาสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเปาสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน

จะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)

บาย

12.25 น. ถึง เมืองมอสโคว เดินทางสู สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวยกระจกสี หินออนเป็นตน

นําทานเดินทางไปยัง ถนนอารบัต (Arbat Street) ท่ีตั้งอยูในใจกลางของแหลงประวัติศาสตร และถือวาเป็นหน่ึงในยาน
โบราณท่ีสุดของมอสโคว ท่ีมีชื่อปรากฏในประวัติศาสตรมาตั้งแตศตวรรษท่ี15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเต็มไปดวย
รานอาหาร รานขายของท่ีระลึก รานคาเฟ และยังเป็นแหลงชุมนุมของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝีมือกันจัดแบบไมมีใครยอมใคร

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากลของ ละครสัตว Circus Show โดย
เป็นนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตวท่ีไดรับการฝึกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัตวแสนรู
เพ่ือเป็นท่ีระลึกไดอีกดวย ** กรณีละครสัตวงดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการสวนน้ีให

พักท่ี Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ท่ีเมืองมอสโคว

อนุเสาวรียอัลโยวา

อนุสรณสถานเรือดํานํ้า

ทาอากาศยานมูรมันสค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอนุสาวรียรูปป้ันทหารขนาดใหญท่ีอยูทางตอนเหนือของเมืองมูรมันสค ตัวอนุสาวรีย
ตั้งตระหงาน สามารถมองเห็นไดในระยะไกล ท่ีน่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงทหารโซเวียตท่ีสู
รบในสมรภูมิอารคติกชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงรูปป้ันอนุสาวรียแหงน้ีมีความสูง
ถึง 7 เมตร เรียกไดวาเป็นรูปป้ันท่ีใหญเป็นอันดับสองของรัสเซีย

บันทีกรายชื่อและเหตุการณท่ีสําคัญท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีเกิดเหตุเรือดําน้ําลม

สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟินแลนด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เบอรเกอรไก หรือเน้ือ 1 set พรอมน้ําด่ืม



 หมายเหตุ น้ําหนักกระเปาสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเปาสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)

กรณีละครสัตวงดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการ
สวนน้ีให

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

มอสโคว

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

ถนนอารบัต

 บาย

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวท้ังหมด 260
ก.ม.

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

การแสดงละครสัตวเซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ



วันท่ี 5 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - โบสถอัสสัมชัญ
มอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - จัตุรัสแดง
- วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเขาชม พระราชวังเคลมลิน สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียท่ีมีมา
ยาวนานในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกท้ังยังเป็นท่ีประทับของพระเจาซาร
ทุกพระองคจนกระท่ัง พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปีเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเชื่อวาท่ีน่ีเป็น
ท่ีสถิตของพระเจาปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท่ีสําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ

นําทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ตั้งอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งท่ีไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของ
ราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค เมื่อราว 700 ปีเศษ
มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีล้ําคาตางๆ มากมาย และไดใชในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225

จากนั้นชม โบสถอัสสัมชัญ วิหารหลวงเกาแกท่ีถือวาสําคัญท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับ
ลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

นําทานชม ระฆังพระเจาซาร The Tsar Bell และ ปืนใหญพระเจาซาร เป็นตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเล่ืองชื่อของ
รัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเป็นตัวดึงดูดใหผูคนมาเย่ียมชม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสุดหรูตูรันโด Turandot Restaurant เชิญทุกทานล้ิมรสชาติอาหารชั้นเย่ียม กับ
บรรยากาศท่ีหรูหราท่ีสุดแหงหน่ึงในมอสโคว สรางดวยงบประมาณ 50 ลานดอลลาร ตกแตงภายในเป็นสไตลบารอคผสมผลา
นระหวางจีนและฝรั่งเศส

จากนั้นชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานท่ีสําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางในสมัยคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนยรวม
เหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวงตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันและยังถือไดวาเป็นจัตุรัสท่ีมีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลก

บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญของประเทศ อีกหลายแหงท่ีสามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล
(Saint Basil’s Catherdral)สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับวาสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูก
กวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม

จากนั้นเขาชมและชอปปิงท่ี หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว
สรางในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ี
มีชื่อเสียงท่ีเป็นรุนลาสุด

15.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว

ค่ํา

19.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟอท (SU) เท่ียวบินท่ี SU 270

พระราชวังเครมลิน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย



พิพิธภัณฑอารเมอรี่

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

ระฆังพระเจาซาร

ปนใหญพระเจาซาร

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

เป็นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียท่ีสรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ท่ีน่ีถือไดวาเป็นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกท่ีชื่อ
วาพระเจาอีวานท่ี 3 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Aristotele Fioravanti นอกจาก
น้ียังเป็นสถานท่ีฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

ระฆังของพระเจาซาร The Tsar Bell ระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน
ซารอเลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆัง
จึงตกแตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกให
มาหลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

ตั้งแตศตวรรษท่ี 10 พระเจาอีวาน ไดให Andrey Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอ ท่ี
เกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธ โดยใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

 บาย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555



วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

หางกุม

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

 กิจกรรม เชา

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย
และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง**

การชําระเงิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15
วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป บินตรงกรุงเทพฯ – มอสโคว - กรุงเทพฯ 

สายการบินแอโรฟอท Aeroflot (SU) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เสนทาง มอสโคว - มูรมันสค - มอสโคว ชั้นประหยัด 

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอรมังค-มอสโคว คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20
กก.ตอ 1 ใบกระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท



อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ท่ีไมไดระบุไวใน
รายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 50 USD/ ทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น 

หมายเหตุ
หากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆในรายการมีการปิดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานใน

ประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิใ์นการปรับและเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
กอนทําการจองทุกครั้ง

คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมท่ีพัก

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม 

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง


