#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

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิ
ลส)
ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - ทา อากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค - หมูบา นเทอริเบอรกา ลา แสงเหนือ









โรงแรม



Izamailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา



Parkinn by
Radison
Murmansk
หรือเทียบเทา



Parkinn by
Radison
Murmansk
หรือเทียบเทา

3

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ - สุนัขลากเลื่อน - หมูบา นซามิ ประเทศรัสเซีย - รถเลื่อนเรนเดียร - มูร
มันสค - พิพิธภัณฑเรือตัดนํ ้า แข็งพลังนิวเคลียร - ลา แสงเหนือ

4

อนุเสาวรียอัลโยวา - อนุสรณสถานเรือดํา นํ ้า - ทา อากาศยานมูรมันสค - ทา อากาศยานเชเร
เมติเยโว - มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซ
อรคัส







Izamailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจา ซาร - ปื น
ใหญพระเจา ซาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หา งกุม - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

5
6





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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
เชา
07.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน เตอร สายการบินแอรโรวฟรอท อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7
เคาน เตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES
10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สป
ู ระเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ SU 271 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**
บาย
นํ าทานเดินทางถึง ทาอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีต รวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหน าที่
นํ าทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุดของยุโรป เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการเดินทางของประเทศ จัดวาเป็ นเมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหนึ่ ง ประกอบดวยสถาปั ต ยกรรมทั้งเกาและใหมมีโบสถซึ่งเป็ น
สถาปั ต ยกรรมที่สวยงามมากกวา 200 แหง
นํ าทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลส (Sparrow Hills) จุดชมทัศนี ยภาพของกรุงมอสโควที่สามารถชมดานลางไดเกือบ
ทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม
พักที่ Izamailovo Delta Hotelหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็ น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงนี้ รองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
หรือเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบื้องลาง
ไดโดยทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็ นจุดชมวิวที่
สวยที่สุดในมอสโควเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เวลาทองถิ่นรัสเซียชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค
- หมูบานเทอริเบอรกา - ลาแสงเหนือ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก หรือ บริการอาหารแบบกลอง SET BOX
05.00 น. เดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว
07.15 น. ออกเดินทางจาก เมืองมอสโคว สูเมืองเมอรมรังส โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1320
นํ้ าหนั กกระเป าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณนํ้ าหนั กกระเป าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บคานํ้ าหนั กเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)
09.35 น. เดินทางถึง เมืองเมอรมรังส ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลา ยื่นไปใน ทางดานทิศเหนื อติดกับ
ประเทศนอรเวย ทางดานตะวันตกติดกับประเทศฟิ นแลนด
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารญี่ปุน อาหารสไตลญี่ปุน ราน kay japanese food in Murmansk
นํ าทานเดินทางสู หมูบานเทอริเบอรกา Teliberka ตั้งอยูบนชายฝั่ งทะเลแบเร็นตส มหาสมุทรอารกติก ในแขวงโคลสกี้
(Kolsky) คาบสมุทรโคลา แควนเมอรมานสค โดยอยูหางจากตัวเมืองเมอรมานสค ขึ้นไปทางเหนื อประมาณ 120 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทาง สองชั่วโมงครึ่ง
้

ทุนดรา (Tundra) หรือทุงหิมะแถบขั้วโลก เทอริเบอรกาอยูบนอาวโคลา (Kola) สุดปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตก
เฉี ยงเหนื อ ทางออกสูมหาสมุทรอารกติก Teriberka เมืองนี้ เป็ นจุดเดนในภาพยนตรเรื่อง Leviathan Visit North Waterfall
and Dragon egg สิ่งอัศจรรยที่ธรรมชาติรังสรรคขึ้นมา หินกอนกลมเกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะดวยลมและนํ้ าทะเล
วางเรียงรายกันสุดลูกหูลูกตาที่ธรรมชาติรังสรรคเอาไวใหดูยิ่งใหญและอลังการมาก
North Waterfall สถานที่นี้เป็ นทะเลสาบมีลําธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมากอนจะเป็ นนํ้ าตกบนหน าผาสูงไหลลงสู
ทะเลอารกติกใกลขั้วโลกเหนื อที่สุดการเดินทาง ถาพื้นถนน หิมะยังไมแน น เราใชรถ 4WD minivan เดินทางถึงจุดถาย ณ
ชายหาด Dragon egg beach แตถ าในเดือนที่หิมะตกหนั ก รถเดินทางไมถ ึง เราตองใชการเดินทางดวย snowmobile
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง
นํ าทานเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังค
พักที่ Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมืองเมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น
21.00 น. นํ าทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนื อ หรือ ปรากฏการณออโรรา (Northern Light) ซึ่งเป็ นปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนทองฟ าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก
*** ทั้งนี้ ปรากฏการณออโรราแสงเหนื อนี้ เป็ นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหน าได การจะไดพบเห็น
แสงเหนื อจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟ าในเวลานั ้น ผูเดินทาง
ตองยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีที่ไมไดพบเห็นแสงเหนื อนี้ ดวย***



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็ น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงนี้ รองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

ทาอากาศยานมูรมันสค
สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตั้งอยูบนชายฝั่ งทางตอนเหนื อของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟิ นแลนด



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารสไตลญี่ปุน ราน kay japanese food in Murmansk

มูรมันสค
เป็ นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อสุดของรัสเซีย อาวโคลา 12 กิโลเมตร จาก Barents Sea บนชายฝั่ ง
ทางเหนื อของคาบสมุทรโคลา ซึ่งอยูไมไกลจากชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและ
ฟิ นแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว เมอรมังสยังคงเป็ นเมืองที่ใหญที่สุดทางเหนื อ
ของอารกติก

หมูบานเทอริเบอรกา
เป็ นหมูบานเล็กๆ อยูบริเวณอาวโคลา ตรงสุดปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉี ยง
เหนื อ ที่เป็ นทางออกสูมหาสมุทรอารกติก หมูบานนี้ มีประชากรอยูแคไมกี่คนเทานั ้น



ลาแสงเหนือ

คํ่า

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนื อ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) เป็ นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ ายามคํ่าคืน ทามกลางทองฟ าที่ใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนั บลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิต รกรรมบนฟากฟ า ทําใหกลายเป็ น
เป าหมายของนั กเดินทางจากทั่วสารทิศ ที่อยากไปเห็นภาพแบบนี้ ดวยตาดวยเองสักครั้ง
แตการจะไดเห็นภาพแบบนั ้นไมใชเรื่องที่งายนั ก เพราะตองพึ่งพิงปั จจัยรอบดาน เพราะ
ฉะนั ้นจึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนที่จะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนื อดวยตาตัว
เอง
 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

นํ้ าหนั กกระเป าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณนํ้ าหนั กกระเป าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บคานํ้ าหนั กเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)
*** ทั้งนี้ ปรากฏการณออโรราแสงเหนื อนี้ เป็ นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหน าได การจะไดพบเห็น
แสงเหนื อจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟ าในเวลานั ้น ผูเดินทาง
ตองยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีที่ไมไดพบเห็นแสงเหนื อนี้ ดวย***

วันที่ 3



กิจกรรม

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ - สุนัขลากเลื่อน - หมูบานซามิ ประเทศ
รัสเซีย - รถเลื่อนเรนเดียร - มูรมันสค - พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้า
แข็งพลังนิวเคลียร - แสงเหนือ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานชมความน ารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ที่ ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พันธุสุนัขที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดย
มีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบนนํ้ าแข็งหรือหิมะไดดวย ทั้งนี้ ทานยังไดมีประสบการณที่แสนสนุกในการนั่ ง รถเทียม
สุนัขลากเลื่อนไดอีกดวย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (อาหารพื้นเมืองทองถิ่น)
นํ าทานเดินทางสู หมูบานชาวซามิ Sami village (ใเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมประเพณี วัฒนธรรม ของ
ชาวพื้นเมืองที่อยุอาศัยในแถวอารกติกที่เรียกกันวา แลปส (Lapps) หรือ แลปแลนเดอร (Laplanders) ซึ่งปั จจุบันอาศัยอยูใน
พื้นที่หางไกลทางตอนเหนื อของนอรเวย สวีเดน ฟิ นแลนด และคาบสมุทรโคลาของรัสเซีย ทั้งยังไดรับการคุมครองภายใตสนธิ
สัญญาระหวางประเทศของชนเผาพื้นเมืองอีกดวย
บานของชาวซามิมีลักษณะเป็ นเต็นทรูปกรวย ดานในปกคลุมดวยหนั งและขนกวางเรนเดียร เพื่อใหความอบอุนและเป็ น
ฉนวนกันไฟไหม ตรงกลางเต็นทจะมีเตาผิงไฟขนาดใหญ ทั้งนี้ ทานไดชม สัต วพื้นเมือง อยางสัต วพื้นเมือง อาทิเชน กวางเรน
เดียร และสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พรอมกับสนุกสนาน กับการเลนเกมสทองถิ่นของซามิ และสัมผัสประสบการณนาตื่นเตนกับ
การ นั่ งรถเทียมกวางเรนเดียร**(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย)

นํ าทานเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังค
นํ าทานชม เรือตัดนํ้ าแข็งพลังงานนิ วเคลียรเลนิ น (Ice breaker Lenin) เรือสําหรับการสํารวจอารกติค หรือ สงคราม
สอดแนม ซึ่งเป็ นเรือทําลายนํ้ าแข็งรุนแรกของโลก ที่ใชพลังงานนิ วเคลียร เปิ ดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบทาในเมืองมูรมัน
สคแหงนี้ หลังปลดระจําการมากกวา8 ปี ปั จจุบันไดเปิ ดใหสามารถเขาชมภายในตัวเรือ ที่มีการตกแตงอยางสวยงาม ซึ่งประกอบ
ไปดวยหองประชุม หองควบคุม หองบังคับการที่อยูบนสุดของเรือ หองแผนที่ และสะพานกัปตัน เป็ นตน
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ Khamchatka ขาปูยักษเสริฟ
์ พรอมซีฟูด ไขหอยเมน หอยเชลส หอย
นางรม ณ Panoramic Restaurant "At Egoricha พรอมชมบรรยากาศวิวเมืองเมอรมังค
พักที่ Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมืองเมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น
21.00 น. นํ าทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนื อ หรือ ปรากฏการณออโรรา (Northern Light) ซึ่งเป็ นปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนทองฟ าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก
*** ทั้งนี้ ปรากฏการณออโรราแสงเหนื อนี้ เป็ นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหน าได การจะไดพบเห็น
แสงเหนื อจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟ าในเวลานั ้น ผูเดินทาง
ตองยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีที่ไมไดพบเห็นแสงเหนื อนี้ ดวย ***



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้
ทานจะไดชมความน ารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขที่มีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป ไดเลี้ยงสุนัขพันธุนี้เพื่อใชในการลากเลื่อนบนนํ้ าแข็ง
หรือหิมะ

สุนัขลากเลื่อน
เป็ นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยนํ้ าแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกี้ลากรถเลื่อน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย
เป็ นหมูบานของชาวพื้นเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถ ีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ต อาศัยอยูต ั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนื อของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

รถเลื่อนเรนเดียร
รถเลื่อนที่ใชกวางเรนเดียรในการเคลื่อนรถ สัมผัสกับความน ารักของกวางเรนเดียรซึ่ง
เป็ นสัต วเลี้ยงลูกดวยนมที่มีขนาดใหญ โดยตัวผูมีขนาดใหญขนาดโตเต็มที่มีนํ้าหนั กกวา
300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีนํ้าตาล แต
เมื่อเขาสูฤดูหนาว ขนจะเปลี่ยนไปเป็ นสีออนขึ้น หรือสีขาว

มูรมันสค
เป็ นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อสุดของรัสเซีย อาวโคลา 12 กิโลเมตร จาก Barents Sea บนชายฝั่ ง
ทางเหนื อของคาบสมุทรโคลา ซึ่งอยูไมไกลจากชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและ
ฟิ นแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว เมอรมังสยังคงเป็ นเมืองที่ใหญที่สุดทางเหนื อ
ของอารกติก

พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร
เป็ นพิพิธภัณฑที่นําเสนอเรือรุนเลนิ น ซึ่งเป็ นเรือทําลายนํ้ าแข็งพลังนิ วเคลียรรุนแรก
ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเขาชม โดยเรือนี้ จอดเทียบทาอยูที่เมืองมูรมัน
สค



ลาแสงเหนือ

คํ่า

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนื อ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) เป็ นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ ายามคํ่าคืน ทามกลางทองฟ าที่ใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนั บลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิต รกรรมบนฟากฟ า ทําใหกลายเป็ น
เป าหมายของนั กเดินทางจากทั่วสารทิศ ที่อยากไปเห็นภาพแบบนี้ ดวยตาดวยเองสักครั้ง
แตการจะไดเห็นภาพแบบนั ้นไมใชเรื่องที่งายนั ก เพราะตองพึ่งพิงปั จจัยรอบดาน เพราะ
ฉะนั ้นจึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนที่จะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนื อดวยตาตัว
เอง
 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ Khamchatka ขาปูยักษเสริฟ
์ พรอมซีฟูด ไขหอยเมน หอยเชลส
หอยนางรม
 Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

นั่ งรถเทียมกวางเรนเดียร**(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย)
*** ทั้งนี้ ปรากฏการณออโรราแสงเหนื อนี้ เป็ นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหน าได การจะไดพบเห็น
แสงเหนื อจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟ าในเวลานั ้น ผูเดินทาง
ตองยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีที่ไมไดพบเห็นแสงเหนื อนี้ ดวย ***

อนุเสาวรียอัลโยวา - อนุสรณสถานเรือดํานํ้า - ทาอากาศยา
นมูรมันสค - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว - สถานี
รถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซ
อรคัส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานชม อนุสรณสถานอัลโยชา Alyosha Monument อนุสรณสถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหลาลูกเรือ
นั กบินเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 โดยสรางขึ้นเพื่ออุทิศและรําลึกเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลัง เพื่อหยุด
ยั้ง การรุกรานของกองทัพเยอรมัน เป็ นรูปปั้ นทหารถือปื น ที่มีขนาดใหญ สูงกวา 35.5 เมตร นํ้ าหนั กกวา 5,000 ตัน ประกอบ
ดวยคําจารึกตางๆ เกี่ยกับการสูรบ
นํ าทานชม อนุสรณสถานเรือดํานํ้ า Kursk submarine memorial ที่บันทีกรายชื่อและเหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่เกิดเหตุเรือดํานํ้ าลม
่

่

้

สุดพิเศษกอนเขาสนามบิน นํ าทานเดินทางสู ราน MCDONALD’S ที่บันทึกไววาอยูเหนื อที่สุดของโลก ใหทานไดลิ้มลอง
รับประทานเบอรเกอรไก หรือเนื้ อ 1 set พรอมนํ้ าดื่ม
นํ าทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบิน เพื่อนํ าทานเดินทางกลับสูเมืองมอสโคว
10.35 น. ออกเดินทางจากเมืองเมอรมรังส สูมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1321
นํ้ าหนั กกระเป าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณนํ้ าหนั กกระเป าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บคานํ้ าหนั กเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)
บาย
12.25 น. ถึง เมืองมอสโคว เดินทางสู สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว (Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยีกับสถาปั ต ยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวยกระจกสี หินออนเป็ นตน
นํ าทานเดินทางไปยัง ถนนอารบัต (Arbat Street) ที่ต ั้งอยูในใจกลางของแหลงประวัต ิศาสตร และถือวาเป็ นหนึ่ งในยาน
โบราณที่สุดของมอสโคว ที่มีช่ อ
ื ปรากฏในประวัต ิศาสตรมาตั้งแตศตวรรษที่15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปดวย
รานอาหาร รานขายของที่ระลึก รานคาเฟ และยังเป็ นแหลงชุมนุมของศิลปิ นอินดี้ ที่มาโชวฝีมือกันจัดแบบไมมีใครยอมใคร
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชมความน ารักของบรรดาสัต วแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากลของ ละครสัต ว Circus Show โดย
เป็ นนั กแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัต วที่ไดรับการฝึ กฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัต วแสนรู
เพื่อเป็ นที่ระลึกไดอีกดวย ** กรณีละครสัต วงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการคืนคาบริการสวนนี้ ให
พักที่ Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อนุเสาวรียอัลโยวา
เป็ นอนุสาวรียรูปปั้ นทหารขนาดใหญที่อยูทางตอนเหนื อของเมืองมูรมันสค ตัวอนุสาวรีย
ตั้งตระหงาน สามารถมองเห็นไดในระยะไกล ที่นี่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารโซเวียตที่สู
รบในสมรภูมิอารคติกชวงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรูปปั้ นอนุสาวรียแหงนี้ มีความสูง
ถึง 7 เมตร เรียกไดวาเป็ นรูปปั้ นที่ใหญเป็ นอันดับสองของรัสเซีย

อนุสรณสถานเรือดํานํ้า
บันทีกรายชื่อและเหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุเรือดํานํ้ าลม

ทาอากาศยานมูรมันสค
สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตั้งอยูบนชายฝั่ งทางตอนเหนื อของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟิ นแลนด



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เบอรเกอรไก หรือเนื้ อ 1 set พรอมนํ้ าดื่ม



บาย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็ น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงนี้ รองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สถานี รถไฟใตดินไดกลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง ใน
ปั จจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถ ึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 260
ก.ม.

ถนนอารบัต
เป็ นถนนเสนเกาแกเสนหนึ่ งของกรุงมอสโคว ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ใน
ประวัต ิเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหนึ่ งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่
16 ในรัชสมัยกษัต ริยอีวานจอมโหด ถนนสายนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็ นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม นั่ นก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต
กระทั่งปี 1985 ถนนอารบัต ไดกลายเป็ นถนนคนเดิน และเป็ นถนนที่ใครๆก็รูจักและ
คึกคักที่สุด เพราะเป็ นแหลงชุมนุมศิลปิ น จิต รกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ



คํ่า

การแสดงละครสัตวเซอรคัส
ละครสัต วรัสเซียมีช่ อ
ื เสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัต วไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนั กแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัต วของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

นํ้ าหนั กกระเป าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณนํ้ าหนั กกระเป าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บคานํ้ าหนั กเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)
กรณีละครสัต วงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาบริการ
สวนนี้ ให

วันที่ 5



กิจกรรม

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - โบสถอัสสัมชัญ
มอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - จัตุรัสแดง
- วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานเขาชม พระราชวังเคลมลิน สัญลักษณของอดีต สหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกําเนิ ดของประวัต ิศาสตรรัสเซียที่มีมา
ยาวนานในอดีต เป็ นเพียงป อมปราการไมธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเป็ นที่ประทับของพระเจาซาร
ทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปีเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเชื่อวาที่นี่เป็ น
ที่สถิต ของพระเจาปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑที่สําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ
นํ าทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ตั้งอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของ
ราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎนี้ ใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค เมื่อราว 700 ปี เศษ
มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆ มากมาย และไดใชในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225
จากนั ้นชม โบสถอัสสัมชัญ วิหารหลวงเกาแกที่ถ ือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิ กชาวอิต าเลียน โดยสรางทับ
ลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอน แลวใชเพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
นํ าทานชม ระฆังพระเจาซาร The Tsar Bell และ ปื นใหญพระเจาซาร เป็ นตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของ
รัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเป็ นตัวดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารสุดหรูต ูรันโด Turandot Restaurant เชิญทุกทานลิ้มรสชาติอาหารชั้นเยี่ยม กับ
บรรยากาศที่หรูหราที่สุดแหงหนึ่ งในมอสโคว สรางดวยงบประมาณ 50 ลานดอลลาร ตกแตงภายในเป็ นสไตลบารอคผสมผลา
นระหวางจีนและฝรั่งเศส
จากนั ้นชม จัต ุรัสแดง (Red Square) สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็ นศูนยรวม
เหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวงตั้งแตอดีต จนถึงปั จจุบันและยังถือไดวาเป็ นจัต ุรัสที่มีความ
สวยงามมากที่สุดในโลก
บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล
(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูก
กวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม
จากนั ้นเขาชมและชอปปิ งที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว
สรางในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบันเป็ นหางสรรพสินคาชั้นนํ าจําหน ายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้ าหอม แบรนดดังที่
มีช่ อ
ื เสียงที่เป็ นรุนลาสุด
15.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว
คํ่า
19.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟอท (SU) เที่ยวบินที่ SU 270



เชา
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พระราชวังเครมลิน
ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็ นที่ประทับของพระเจาซารกษัต ริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ที่นี่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัต ิลํ้าคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องป องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัต ิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว
เป็ นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียที่สรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ที่นี่ถ ือไดวาเป็ นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกที่ช่ อ
ื
วาพระเจาอีวานที่ 3 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลีช่ อ
ื Aristotele Fioravanti นอกจาก
นี้ ยังเป็ นสถานที่ฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

ระฆังพระเจาซาร
ระฆังของพระเจาซาร The Tsar Bell ระฆังที่ใหญที่สุดในโลก มีนํ้าหนั กมากกวา 200 ตัน
ซารอเลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี 1701 ไฟไหมหอคอย ระฆัง
จึงตกแตกเป็ นเสี่ยงๆ ดังนั ้นกษัต รีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังที่แตกให
มาหลอใหมเป็ นครั้งที่สองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทนํ้ าเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนั กขนาด 11 ตัน

ปนใหญพระเจาซาร
ตั้งแตศตวรรษที่ 10 พระเจาอีวาน ไดให Andrey Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็ นชางหลอ ที่
เกงที่สุดในยุคนั ้น ทําการออกแบบอาวุธ โดยใหออกแบบปื นที่ใหญที่สุดในโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง
เป็ นจัต ุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัต ุรัสแดงอาจถือไดวาเป็ นจัต ุรัสกลางกรุงมอสโก
และทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัต ุรัสแดงแหงนี้ ชื่อ
จัต ุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัต ุรัส มาจากสีของคอมมิวนิ สต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั ้นที่เป็ นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัต ุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซึ่งใน
ภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา สวยงาม

วิหารเซนตบาซิล
เป็ นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูที่จัต ุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนื อพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ ทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็ นปึ กแผน จึงสรางมหาวิหารแหงนี้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หางกุม
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิ ด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานที่หนึ่ งที่มีสถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิ ดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปิ้ งถึง 200 รานคาดวยกัน

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็ น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงนี้ รองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

วันที่ 6


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ มีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึ้น ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิป
์ รับราคาตั๋วดังกลาว
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหน าอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง**

การชําระเงิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค์ ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหน า 20 วันกอนการเดินทาง
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15
วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั ้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป บินตรงกรุงเทพฯ – มอสโคว - กรุงเทพฯ
สายการบินแอโรฟอท Aeroflot (SU) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เสนทาง มอสโคว - มูรมันสค - มอสโคว ชั้นประหยัด
ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด (สงวนสิทธิเ์ ก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอรมังค-มอสโคว คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20
กก.ตอ 1 ใบกระเป าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ
คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)
คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นํ้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวคนไทย
ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ ต , มินิบาร, ซักรีด ที่ไมไดระบุไวใน
รายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล ,การนั ดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
คาทิปไกดทองถิ่น, พนั กงานขับรถ, หัวหน าทัวรต ามระเบียบธรรมเนี ยม รวมทั้งทริป 50 USD/ ทาน

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น

หมายเหตุ
หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปิ ดโดยไมแจงใหทราบลวงหน าโดยเป็ นการปฏิบัต ิการทางรัฐบาลหรือหน วยงานใน
ประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
กอนทําการจองทุกครั้ง
คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป
กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา
หน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหน าหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี
โรงแรมที่พัก
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั ้น กรณีเดินทางเป็ นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนํ าให
ทานเปิ ดหองพักเป็ นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม
การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั ้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง

