
#13693 ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรสเบิรก 9
วัน 7 คืน เที่ยวชมหมูบานชาวประมง ลาแสงเหนือ บิน TG
ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรสเบิรก จัตุรัสแดง ถนนอราบัต ชม
สถานีรถไฟใตดิน พระราชวังเครมลิน เรือตัดนํ้าแข็งนิวเคลียร หมูบานเทริเบรกา
หมูบานซามิ ฟารมสุนัขฮัสกี้ พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังปเตอรฮอฟ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว   
Hilton Moscow
Leningradskaya
หรือเทียบเทา

2 ซากอรส - โบสถอัสสัมชัญซารกอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - จัตุรัสแดง - หางกุม - วิหาร
เซนตบาซิล - ถนนอารบัต - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว   

Hilton Moscow
Leningradskaya
หรือเทียบเทา

3 พระราชวังเครมลิน - ปืนใหญพระเจาซาร - ระฆังพระเจาซาร - ทาอากาศยานเชเรเมติ
เยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค   

Azimut Hotel
Murmansk หรือ
เทียบเทา

4 พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - หมูบานเทอริเบอรกา - ลาแสงเหนือ   
Azimut Hotel
Murmansk หรือ
เทียบเทา

5 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - สุนัขลากเลื่อน - ขับสโนวโมบิล - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี -
สุนัขลากเลื่อน   

Azimut Hotel
Murmansk หรือ
เทียบเทา

6 มูรมันสค - อนุเสาวรียอัลโยวา - ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานพลูโคโว -
เซนตปีเตอรสเบิรก - พระราชวังนิโคลัส   

Solo Sokos
Hotel Palace
Bridge หรือเทียบ
เทา

7 พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส
(พระราชวังปีเตอรฮอฟ)   

Solo Sokos
Hotel Palace
Bridge หรือเทียบ
เทา

8 เซนตปีเตอรสเบิรก - มหาวิหารเซนตไอแซค - โบสถหยดเลือด - อนุสาวรียพระเจาปี
เตอรมหาราช - พระราชวังแคทเธอรีน - หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชก้ิน - ทา
อากาศยานพลูโคโว - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

   -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 ฿109,000 ฿98,000 ฿87,000 ฿15,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

้ ๋ ่

 กิจกรรม เชา

11.00 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย เจาหนาท่ีคอยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญทานรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก

บาย

14.00 น. ออกเดินทางสูกรุงมอสโควประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974

ค่ํา

20.20 น. ถึงสนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชรอรับ
คณะออกเดินทางสูกรุงมอสโคว (Moscow) ชมอาคารบานเรือนตางๆ ท่ีเป็นสัญลักษณเฉพาะของประเทศ จากนั้นนําคณะเดิน
ทางเขาสูท่ีพัก

ท่ีพัก Hilton Moscow Leningradskaya หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

มอสโคว

 คํ่า

 Hilton Moscow Leningradskaya หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

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



วันท่ี 2 ซากอรส - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - โบสถโฮลีทรินิตี - จัตุรัส
แดง - หางกุม - วิหารเซนตบาซิล - ถนนอารบัต - สถานีรถไฟ
ใตดินกรุงมอสโคว

ทางบริษัทฯ ไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอนการเดินทาง โดยซ้ือตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองโรงแรม
ท่ีพัก, รานอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเขาชมตางๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอันสุดวิสัย อาทิ
การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเท่ียวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเป็นผลทําใหการเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ไดตามโปรแกรม หัวหนาทัวร มีสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตางๆ ท่ีทานไดชําระมาแลว
เพราะทางบริษัทฯ ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตางๆ ไวลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการ
ทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณเป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญท่ีสุด

ชมสถานท่ีสําคัญของเมือง อาทิ โบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแหงแรกของเมืองซารกอรส
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง, โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางในสมัยพระเจาอีวาน เลียนแบบ
มหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชั้น เสาหินโอบิลลิ
สกและบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสแดง (Red Square) ซ่ึงถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโควและประเทศรัสเซีย อาคารหางสรรพ
สินคา GUM ท่ีมีสถาปัตยกรรมเกาแก, โบสถเซ็นตบาซิล (St.Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมท่ีแสนวิจิตรพิสดารงดงาม
แปลกตา

จากนั้นนําทานสูถนนอราบัต เพ่ือเลือกซ้ือของท่ีระลึก

จากนั้น นําคณะชมสถานีรถไฟใตดินและไดรับการยอมรับวาเป็นสถานีรถไฟใตดินท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก งดงามดวยงานทาง
ดานสถาปัตยกรรมท่ีปราณีตออนชอยสวยงาม ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับดวยภาพวาดสีน้ํามัน โคมไฟคริสตัลหรูหรา
ออกแบบตกแตงท่ีแตกตางไปตามยุคสมัย

**หมายเหตุ การเขาชมสถานีรถไฟอาจเปล่ียนเป็น 3 ใน 10 สถานีท่ีสวยติดอันดับโลก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจร หรือ
การปิดถนนในวันและเวลาดังกลาวเป็นสําคัญ**

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hilton Moscow Leningradskaya หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ซากอรส

โบสถอัสสัมชัญซารกอรส

โบสถโฮลีทรินิตี

เป็นเมืองและศูนยกลางการปกครองของเขต Sergiyevo-Posadsky ซ่ึงตั้งอยูทางเหนือ
ของกรุงมอสโคว ซากอรสเป็นเมืองท่ีโดดเดนในเรื่องอุตสาหกรรม และเป็นท่ีตั้งของ 1
ใน 4 อาคารทางดานศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดในรัสเซีย

เป็นโบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมืองซารกอรส มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี
1559-1585 โดยสรางเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และท่ีสําหรับนักรองนําสวด และมีหอระฆังท่ีสรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ดวยความตองการใหเหมือนหอระฆังท่ีจัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตท่ีน่ีสูงกวา

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

จัตุรัสแดง

หางกุม

วิหารเซนตบาซิล

 บาย

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

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 พระราชวังเครมลิน - ปนใหญพระเจาซาร - ระฆังพระเจาซาร -
ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค

การเขาชมสถานีรถไฟอาจเปล่ียนเป็น 3 ใน 10 สถานีท่ีสวยติดอันดับโลก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจร หรือการปิดถนน
ในวันและเวลาดังกลาวเป็นสําคัญ**

ถนนอารบัต

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน

 Hilton Moscow Leningradskaya หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําเขาชมพระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณแหงอดีตอันย่ิงใหญ ศูนยกลางแหงประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันเกาแกของรัสเซีย ภายในมีวิหารดอรมิชั่น, พระราชวังกราโนวิตายา ซ่ึงเคยเป็นท่ีประกอบ พระ
ราชพิธีของพระเจาซารเกือบทุกพระองค, วิหารอนันซิเอชั่น วิหารสวนพระองคของราชวงศรัสเซีย, วิหารอารคแองเจ้ิล พรอมโดมสี
เงิน 5 โดม, ท่ีทําการรัฐสภา, ปืนใหญของพระเจาซาร, ระฆังใหญ ชมสวนรมรื่นภายในพระราชวัง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว (มอสโคว)

15.40 น. เดินทางสูเมืองมูรมัสก โดยสายการบินภายในประเทศ SU1324

ค่ํา

18.10 น. คณะเดินทางถึงเมืองมูรมันสก (Murmansk) จากนั้น นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Azimut Hotel Murmansk หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



พระราชวังเครมลิน

ปนใหญพระเจาซาร

ระฆังพระเจาซาร

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นปืนใหญท่ีหลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธชนิดน้ี โดย
ใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ระฆังพระเจาซารไดชื่อวาเป็นระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกใหมา
หลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

ทาอากาศยานมูรมันสค

มูรมันสค

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญทางตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซียตรงบริเวณอาวโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของ
รัสเซียกับนอรเวยและฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว มูรมันสคยังคงเป็นเมือง
ท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือของอารกติก นอกจากน้ี มูรมันสคยัเป็นเมืองลาแสงเหนือท่ีเรา
สามารถเขาถึงไดงายท่ีสุดดวย



วันท่ี 4 พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - หมูบานเทอริเบอรกา -
แสงเหนือ

 Azimut Hotel Murmansk หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําคณะสัมผัสกับเรือตัดน้ําแข็งเลนิน The Lenin Icebreaker เรือลําน้ีไดชื่อวาเป็นเรือตัดน้ําแข็งนิวเคลียรลําแรกของโลก
เรือลําน้ีถูกนํามาตั้งประจําการในอาวมูรมันสกอีกครั้งในปี 2009 เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําคณะเท่ียวชมหมูบานชาวประมง ท่ีอาวเทริเบรกา ท่ีน่ีถือวาเป็นดินแดนสุดขอบทวีป ริมฝ่ังมหาสมุทรอารกติก ทะเลบา
เรนซ ระหวางทางทานจะสามารถทราบเรื่องราวประวัติศาสตรและวิถีชีวิตประจําวันของผูคนท่ีน่ีตลอดสองขางทาง พาทานสัมผัส
กับความสวยงามของวิวทิวทัศนทะเลบาเรนซ และความอลังการของน้ําตกท่ีไหลลงสูมหาสมุทรอารคติก

หมายเหตุ ถนนมุงหนาสูเทริเบรกา บางครั้งอาจถูกปิดอันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศซ่ึงจําเป็นท่ีจะตองเช็คอยางละเอียดวัน
ตอวัน ในชวงตนฤดูหนาวและตนฤดูใบไมผลิ ท่ีเทริเบรกามักจะมีหิมะตกหนัก ดังนั้นหากทานท่ีตองการจะเดินทางไปท่ีแหลม
มหาสมุทรอารกติก จําเป็นจะตองใชสโนวโมบิล (ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม และตองสํารองลวงหนา)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Azimut Hotel Murmansk หรือเทียบเทา

พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑท่ีนําเสนอเรือรุนเลนิน ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขาชม โดยเรือน้ีจอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมัน
สค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

หมูบานเทอริเบอรกา บาย

เป็นหมูบานเล็กๆ อยูบริเวณอาวโคลา ตรงสุดปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ท่ีเป็นทางออกสูมหาสมุทรอารกติก หมูบานน้ีมีประชากรอยูแคไมกี่คนเทานั้น

ลาแสงเหนือ คํ่า

้

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



วันท่ี 5 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - สุนัขลากเล่ือน - Snow Mobile -
ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - สุนัขลากเล่ือน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 Azimut Hotel Murmansk หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําคณะเดินทางสูหมูบานซามิ (Saami Village) หมูบานเล็กๆ ของขาวชนเผาซามิ พาชมอาคารตาง ๆ ภายในหมูบาน ท้ังท่ี
เป็นท่ีอยูอาศัย และอาคารกระโจมเอนกประสงค นอกจากน้ีภายในหมูบานยังมีกิจกรรมมากมายใหทานไดเพลิดเพลิน อาทิ การ
ปอนหญาแหงใหกวางเรนเดียร, น่ังเล่ือนลากโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้แสนเชื่อง และขี่สโนวโมบิลสําหรับคนท่ีชอบความเร็วและ
ความตื่นเตน (คณะท่ีเดินทางในเดือนตุลาคมจะเปล่ียนเป็นกิจกรรมขับ ATV แทน เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวไมมากพอ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเย่ียมชมฟารมสุนัขฮัสกี้ ซ่ึงเป็นสถานท่ีเพาะพันธุสุนัขและฝึกสุนัขฮัสกี้ สําหรับกิจกรรมสุนัขลากเล่ือนหรือ Husky
Tours หากในวันท่ีเราเย่ียมชมฟารมมีหิมะมากพอ ทานยังสามารถทดลองน่ังลากเล่ือนสุนัขไดอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Azimut Hotel Murmansk หรือเทียบเทา

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย

สุนัขลากเลื่อน

ขับสโนวโมบิล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานของชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

เป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกี้ลากรถเล่ือน

ความสนุกของการขี่สโนวโมบิล คือความเร็ว ความคลองตัว อารมณเดียวการขับเจ็ทสกี
แตท่ีดีกวาคือการขับเลนกันบนหิมะ ผานปาน้ําแข็งและทุงกวาง หรือจะขับขี่บนทะเลสาบ
ท่ีเป็นกลายเป็นน้ําแข็งก็แลวแตสภาพแวดลอมในแตละท่ี สโนวโมบิลจะมีท่ีจับเหมือน
มอเตอรไซค แลวจะมีท่ีจับโผลมาสําหรับใหน้ิวโปงเรากด เพ่ือใชเวลาเรงความเร็ว ถือเป็น
ประสบการณใหมท่ีนาลองมากทีเดียว

้



วันท่ี 6 มูรมันสค - อนุเสาวรียอัลโยวา - ทาอากาศยานมูรมันสค - ทา
อากาศยานพลูโคโว - เซนตปเตอรสเบิรก - พระราชวังนิโคลัส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้

สุนัขลากเลื่อน

 บาย

ทานจะไดชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขท่ีมีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็ง
หรือหิมะ

เป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกี้ลากรถเล่ือน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 Azimut Hotel Murmansk หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําคณะเท่ียวชมเมืองมูรมันสก ชมอนุสาวรียทหารนิรนาม (Alyosha of Murmansk) ซ่ึงถือวาเป็นแลนดมารคของเมือง
เพ่ือสดุดีวีกรรมของทหารกลาท่ีรวมรบ บนเนินน้ีทานสามารถเห็นวิวอันสวยงามของเมืองโดยรอบรวมถึงแหลมกรีนใน
คาบสมุทรโคลาอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําคณะเดินทางสูสนามบินเมืองมูรมันสก เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสูนครเซ็นตปีเตอรสเบิรก

14.35 น. เดินทางสูนครเซ็นตปีเตอรสเบิรก โดยสายการบินภายในประเทศ SU6342

16:25 น. ถึงสนามบินกรุงเซนตปีเตอรสเบิรก

ค่ํา

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ท่ีวัง Nikolaevsky Palace เชิญล้ิมชิมรสไขปลาคา
เวียร, เหลาวอดกา หรือ แชมเปญ พรอมฟังเสียงเพลงและดนตรีขับกลอมในแบบรัสเซียพ้ืนเมือง

ท่ีพัก Solo Sokos Hotel Palace Bridge หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



มูรมันสค

อนุเสาวรียอัลโยวา

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซียตรงบริเวณอาวโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของ
รัสเซียกับนอรเวยและฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว มูรมันสคยังคงเป็นเมือง
ท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือของอารกติก นอกจากน้ี มูรมันสคยัเป็นเมืองลาแสงเหนือท่ีเรา
สามารถเขาถึงไดงายท่ีสุดดวย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

ทาอากาศยานมูรมันสค

ทาอากาศยานพลูโคโว

เซนตปเตอรสเบิรก

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญทางตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการนครเซนตปีเตอรสเบิรก หน่ึงในเมือทองเท่ียวท่ี
สําคัญของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีทําหนาท่ีเป็นศูนยกลางปฏิบัติการสําหรับสาย
การบินแอโรฟลอต

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซ่ึงเคยถูกเปล่ียนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในรัสเซีย

พระราชวังนิโคลัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

สรางขึ้นเพ่ือใชเป็นท่ีประทับของ Grand Duke Nikoley โอรสของพระเจานิโคลัสท่ี 1
ปัจจุบันเป็นสถานท่ีจัดแสดงศิลปะพ้ืนเมืองท่ีมีกวา 100 ชนชาติของรัสเซีย โดยมีความ
พิเศษคือระหวางพักการแสดง จะเสิรฟวอดกาและเรดคารเวียรอาหารขึ้นชื่อของรัสเซียใหผู
เขาชมรับประทาน



วันท่ี 7 พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดู
รอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ)

 Solo Sokos Hotel Palace Bridge หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําเขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art Museum & Winter Palace) พระราชวัง
อันย่ิงใหญอดีตท่ีประทับของซารแหงรัสเซีย ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง มีบันไดกวา 200 บันได และความยาว
ของระเบียงยาวกวา 30 กิโลเมตร เป็นท่ีเก็บสมบัติล้ําคาของราชวงศ รวมท้ังสมบัติจากท่ัวโลกกวา 2.7 ลานชิ้น

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเดินทางสูพระราชวังปีเตอรฮอฟ Peterhof หรือ Petrodvorets เป็นพระราชวังท่ีสวยงามโดดเดน สถานท่ีแหงน้ี
สรางขึ้นเพ่ือใชเป็นสถานท่ีพักผอนและลาสัตวในฤดูรอนของกษัตริยรัสเซีย แมวาตัวพระราชวังแหงน้ีจะไมใหญมาก แตก็เต็มไป
ดวยบรรยากาศแหงการพักผอนในชวงฤดูรอนงดงามและรมรื่น นําทานชมบรรยากาศสวนสวยบริเวณพระราชวังและเก็บภาพ
ความประทับใจ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Solo Sokos Hotel Palace Bridge หรือเทียบเทา

พระราชวังฤดูหนาว

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังท่ีประกอบดวยหองตางๆ กวา 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเป็นท่ี
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมท้ังทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสท่ี 2 ของรัสเซีย
อีกดวย

เป็นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมในเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ไดชื่อวาเป็น
พิพิธภัณฑศิลปะท่ีใหญเป็นอันดับสองของโลก กอตั้งขึ้นในปี 1764 โดยพระราชโอการ
จากจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงงานศิลปะ
ตางๆ มากกวาลานรายการในแตละสวนของพ้ืนท่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 บาย



วันท่ี 8 เซนตปเตอรสเบิรก - มหาวิหารเซนตไอแซค - โบสถหยดเลือด -
อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราช - พระราชวังแคทเธอรีน -
หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชก้ิน - ทาอากาศยานพลูโคโว -
ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…
ท่ีน่ีถูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิกและชางฝีมือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปัตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคและนีโอคลาสิค ท่ีใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหนาของพระราชวังหันออกสู
อาวฟินแลนด มีน้ําพุ บอน้ํา แจกัน อาง และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 Solo Sokos Hotel Palace Bridge หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําคณะเท่ียวชมความสวยงามของเมืองเซ็นตปีเตอรสเบิรก

ผานชมวิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) เป็นหน่ึงในมหาวิหารท่ีสวยท่ีสุดของรัสเซียออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส, โบสถแหงหยดเลือด (Church of Christ's Resurrection) ภายในตกแตงวิจิตรบรรจงดวยฝีมือจิตกรกวา 30 คน

อนุสาวรียพระเจาปีเตอรมหาราช (Bronze Horseman) อนุสาวรียแหงแรกท่ีสรางเป็นอนุสาวรียของพระเจาปีเตอรมหาราช

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือหมูบานพุชกิ้น (Pushkin Village) และบอยครั้งท่ีถูก
เรียกวา หมูบานพระเจาซาร ชมหองอัมพัน (Amber Room) เป็นสุดยอดงานศิลปยุคศตวรรษท่ี 18 ประกอบดวย แผนไมโอก
ขนาดใหญ 6 ชิ้น พรอมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีคาจากอิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปีท่ีผานมา

จากนั้น นําคณะออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติพัลโกโว (เซนตปีเตอรสเบิรก) เพ่ือตอเครื่องกลับกรุงเทพฯ

17.30 น. เดินทางสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ S7 1014

ค่ํา

22.05 น. นําคณะออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975

เซนตปเตอรสเบิรก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซ่ึงเคยถูกเปล่ียนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในรัสเซีย



มหาวิหารเซนตไอแซค

โบสถหยดเลือด

อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราช

มหาวิหารน้ีสรางขึ้นในปี 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ ในอดีตมหาวิวิหารเซนตไอ
แซคเป็นเพียงโบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันท่ี
น่ีไดรับการยกยองใหเป็นมหาวิหารทรงโดมท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

โบสถน้ีถูกสรางเพ่ือเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ผูประกาศเลิกทาส แต
ถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพว่ิงเขามาขณะพระองคเสด็จผาน
ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็นโบสถหยดเลือดมาจนถึง
ทุกวันน้ี ปี พ.ศ. 2534 จึงเปล่ียนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

เป็นอนุสาวรียชิ้นแรกของรัสเซีย ถูกดําริใหสรางขึ้นโดย พระนางแคทเธอรีนท่ี 2 เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติแดพระเจาปีเตอรมหาราชผูสรางเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

พระราชวังแคทเธอรีน

หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น

ทาอากาศยานพลูโคโว

 บาย

เดิมเป็นพระราชวังท่ีพระเจาปีเตอรมหาราชท่ีทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนท่ี 1
เพ่ือใชพักผอนในฤดูรอน และไดตกแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมใน
แตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็นเจาของในแตละยุค ซ่ึงจาก
การตกแตงท่ีผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมท่ีเรียกวา “รัสเซ่ียนบาโรค” ท่ีหรูหรา
ออนชอย และงดงามดังเชนในปัจจุบัน

หมูบานพระเจาซาร หรือหมูบานปุชกิ้น สถานท่ีประทับและพักอาศัยของเจานายชั้นสูง ไม
วาจะเป็น “อเล็กซานเดอร ปุชกิ้น” ยอดกวีเอกรัสเซีย อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
ซ่ึงตั้งอยูในเขตนครสหพันธเซนตปีเตอรสเบิรก (St. Petersburg) โดยตัวเมืองนั้นตั้ง
หางจากเซนตปีเตอรสเบิรก ไปทางทิศใต ประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล) ไดรับการกอ
ตั้งขึ้นในปี 1710 สําหรับตัวเมืองพุชคินนั้นตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเนวา (Neva River) แมน้ํา
สายสําคัญสายหน่ึงของประเทศน่ันเอง

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการนครเซนตปีเตอรสเบิรก หน่ึงในเมือทองเท่ียวท่ี
สําคัญของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีทําหนาท่ีเป็นศูนยกลางปฏิบัติการสําหรับสาย
การบินแอโรฟลอต

 คํ่า



วันท่ี 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

 กิจกรรม เชา

10.50 น. นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเป็นตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว

3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ

4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง

5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความ
รําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดิน
ทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทอง
เท่ียวได  
 

โปรแกรมดังกลาวขางตน เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจัดโปรแกรมของแตละวันเดินทาง
จะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเท่ียวท่ีสมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น 

การชําระเงิน
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเชื่อถือได ซ่ึงจะดูแลทานดวยขั้น

ตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000
บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคา
ทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรัสเซีย รวมคาภาษีและสวนเพ่ิมของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ

วันท่ี 14 มิถุนายน 2562

- คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ

- คาเขาชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 

- คาโรงแรมท่ีพักระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นหองแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีทานจองหอง
พักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการ
เปล่ียนยายเมืองพัก หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว 

- คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ

- คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวท่ี 2€ / ทาน / วัน

- คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน

- คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุม
ถึงประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว

- คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7
กิโลกรัม

- สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และ
นําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

- คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

- คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่



- คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีสั่งมาในหองพักคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
พิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียง
อยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม
 

วีซา
ประเทศไทยและรัสเซีย มีขอตกลงรวมกันในการยกเวนการตรวจลงตราวีซา ท่ีเป็นไปเพ่ือจุดประสงคของการทองเท่ียวท่ีไมเกิน 30

วัน ผลของสัญญาทําใหท้ังคนไทยและรัสเซียสามารถเขาเดินทางไปเท่ียวในประเทศคูสัญญาไดโดยไมตองขอวีซากอนเดินทางโดยพาส
ปอรตของผูเดินทางตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนขึ้นไป
 

หมายเหตุ
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตาม
ระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีตั๋ว
เครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนท่ีทานจะชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือ

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)

การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอร
ไลน 100%, สวนสายการบิน ฟินแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของ
สายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทานั้น

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็นคาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)    

- หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ

- โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดู
รอนเทานั้น  

- ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับ
เปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

- โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวก
สบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเป็นหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคาใชจายเพ่ิมเติมได

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

- การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังปี หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมนั้น ๆ ปิดทําการ
หรือ ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปิดรับจองผานทาง Online โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทา
งบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดัง
กลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริ
ษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขาชมจากเจา
หนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

่



- คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงิน
คืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง

- สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได

- สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบโหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และ
นําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได

- สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง
ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน

- กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

- ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

- หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การยกเลิก
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการท่ีชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันท่ีนําเท่ียว ใหคืน 100%
ของเงินคาบริการ

1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันท่ีนําเท่ียว ใหคืน 50% ของ
เงินคาบริการ

1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันท่ีนําเท่ียว 

ไมตองคืนเงินคาบริการ

2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีไดจายจริง เพ่ือการเตรียมการจัดการนําเท่ียวตอไปน้ี ใหนํามาหักจากเงินคาบริการท่ีตองจาย
ตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการท่ีไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจากนักทองเท่ียวไมได ท้ังน้ีผูประกอบธุรกิจ
นําเท่ียว แสดงหลักฐานใหนักทองเท่ียวทราบ ดังตอไปน้ี

2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา    

2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน

2.3 คาใชจายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ

หมายเหตุ หลักเกณฑท่ีนํามาใชน้ี เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชนับตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตนไป

หากทานประสงคจะขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย 


