
#13706 ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรสเบิรก 8
วัน 5 คืน ลาแสงเหนือ นั่งรถสุนัขลากเล่ือน บิน EK
ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรสเบิรก สแปรโรวฮิลล ถนนอารบัต
จัตุรัสแดง วิหารเซนทบาซิล พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่ พิพิธภัณฑ
เรือทําลายนํ้าแข็ง อนุสาวรียอโลชา หมูบานซามิ ฟารมสุนัขฮัสกี้ ขับรถสโนว
โมบิล พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ถนน
อารบัต   

Izmaylovo Delta
Hotel หรือเทียบเทา

3 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - วิหารเซนตบาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี - การแสดงละครสัตวเซอรคัส   

Izmaylovo Delta
Hotel หรือเทียบเทา

4 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็ง
พลังนิวเคลียร - ลาแสงเหนือ    -

5 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - รถฮัสก้ีลากเลื่อน - รถเลื่อน
เรนเดียร - ลาแสงเหนือ   

Park Inn
Polyarnye Zory
หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานพลูโคโว - พระราชวังฤดูหนาว -
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังนิโคลัส   

Park Inn
Pribaltiyskaya หรือ
เทียบเทา

7 มหาวิหารเซนตไอแซค - ปอมปีเตอรและปอล - พุชก้ิน - พระราชวังแคทเธอรีน -
ทาอากาศยานพลูโคโว    -

8 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65 ฿65,900 ฿65,900 ฿65,900 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - สแปรโรวฮิล
(เลนินฮิลส) - ถนนอารบัต

กําหนดการทั้งหมด

คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตนไป นัดหมายเวลา 23.00 น.

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

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก

** คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตนไป นัดหมายเวลา 23.00 น. **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.05 น.ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 385

** คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางดวยเท่ียวบินท่ี EK 377 เวลา 03.30 น. ถึงดูไบ เวลา
07.15 น. **

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ

09.15 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว เท่ียวบินท่ี EK 133

บาย

13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดท้ังเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรางในสมัยสตาลิน นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยูเป็นจํานวนมากท่ี

้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางดวยเท่ียวบินท่ี EK 377 เวลา 03.30 น. ถึงดูไบ เวลา
07.15 น.

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง

ทานสามารถเลือกซ้ือและตอรองราคาไดดวย

นําทานสูถนนอารบัต (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของ
ท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เขาสูท่ีพัก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

ถนนอารบัต

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

มีอีกชื่อเรียกวาเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ี
อยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmaylovo Delta Hotel หรือเทียบเทา



สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - วิหารเซนตบาซิล - พระรา
ชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - การแสดงละครสัตวเซ
อรคัส

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปัตยกรรมการ
ตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้นมาเป็นผูนําสหภาพ
โซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงาน
ศิลปะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก

นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะ
เป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใชจัดงาน
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปีใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s
Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev

ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20
ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปี ค.ศ.1995

ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง สรางในปีค.ศ.1895 จําหนายสินคา
จําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสี
แดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ัง
พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ

นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุก
พระองค

จากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอระฆัง
แตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปืนใหญพระเจาซารท่ีมีความตองการสรางปืนใหญท่ีสุดในโลกท่ียังไม
เคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)

นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของ
เจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษท่ี 14
ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ี
สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ีอังกฤษ และ อิหราน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแสนรูท่ี ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ัง
มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเป็น 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและ
ซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน 1,000 บาท***

เขาสูท่ีพัก โรงแรม Izmaylovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 4

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน
1,000 บาท

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

วิหารเซนตบาซิล

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

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

พระราชวังเครมลิน

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

 บาย

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

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

การแสดงละครสัตวเซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmaylovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ



ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - พิพิธภัณฑ
เรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - ลาแสงเหนือ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา

นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ

….. น. ออกเดินทางสูเมืองมูมันสค โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

….. น. ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระแลว โดยเมืองมูรมันสค (Murmansk) เป็นเมืองทาของรัฐมูรมันสค
ออบ-ลาสต (Murmansk Oblast) ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมุทร เป็นเมืองท่ีอยูติด
กับประเทศฟินแลนด และนอรเวย ซ่ึงเป็นเมืองทาท่ีสําคัญในการมุงหนาออกสูอารคติก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered Icebreakers) รุน Lenin ซ่ึงเป็นเรือทํา
ลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียว
ไดเขาชม จอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพ่ือเปิดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการ
ขนสงสินคา โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ําแข็งอยู (พิพิธภัณฑเรือ จะปิดทําการในวันจันทรและอังคาร และเปิดบริการ
หลังเวลา 12.00 น. หากไมสามรถเขาชมภายในได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์คืนเงินทานละ 10 USD)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เขาสูท่ีพัก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา

นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซ่ึง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสี
เขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนด
หรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะ
สม ***

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

ทาอากาศยานมูรมันสค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญทางตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - รถฮัสก้ี
ลากเล่ือน - รถเล่ือนเรนเดียร - ลาแสงเหนือ

พิพิธภัณฑเรือ จะปิดทําการในวันจันทรและอังคาร และเปิดบริการหลังเวลา 12.00 น. หากไมสามรถเขาชมภายในได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์คืนเงินทานละ 10 USD

การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะได
เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม

พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร
เป็นพิพิธภัณฑท่ีนําเสนอเรือรุนเลนิน ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขาชม โดยเรือน้ีจอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมัน
สค

ลาแสงเหนือ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูหมูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพ้ืนเมืองซามิน้ี ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตด้ังเดิมชมสัตวเมืองหนาว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เป็นพันธุท่ีฉลาดเฉลียวและ
แข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะ

ใหทานไดสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน (Husky Sledding) หรือ รถเทียมกวางเรนเดียรลากเล่ือน
(Reindeer Sledding) โดยท่ีฟารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพ้ืนเมือง กับบรรยากาศตอนรับท่ีแสนจะอบอุน

Optional : สําหรับทานท่ีสนใจในกิจกรรม ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ สนุกตื่นเตนกับลานน้ําแข็งกวาง
ใหญ ซ่ึงเป็นประสบการณสุดสนุกและเราใจเป็น มีคาใชจายทานละ 3,000 บาท กรุณาแจงลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 15
วัน

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองมูรมันสค

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เขาสูท่ีพัก โรงแรม Park Inn Polyarnye Zory หรือเทียบเทา

่



นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซ่ึง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสี
เขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนด
หรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะ
สม ***

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานของชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้

รถฮัสกี้ลากเลื่อน

รถเลื่อนเรนเดียร

 บาย

ทานจะไดชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขท่ีมีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็ง
หรือหิมะ

สุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน (Husky Sledding) เป็นสุนัขท่ีไดรับการฝึกพิเศษใหมีหนาท่ีลาก
เล่ือน (ยานพาหนะท่ีไมมีลอ) ว่ิงไปบนน้ําแข็งหรือหิมะ สุนัขท่ีนิยมใชลากเล่ือนคือ "พันธุ
ไซบีเรียนฮัสกี้"

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

ลาแสงเหนือ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานพลูโคโว - พระราชวังฤดู
หนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังนิโคลัส

การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะได
เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม

 Park Inn Polyarnye Zory หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ

…. น. ออกเดินทางสูนครเซนตปีเตอรเบิรก โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

…. น. เดินทางถึงนครเซนตปีเตอรเบิรก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมความงดงามของนครเซนตปีเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ท่ีสรางโดยพระเจาปีเตอรมหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703
ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”

นําชมความย่ิงใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ี
เคยใชเป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย

เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมท้ังภาพ
เขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑศิลปะท่ีสวยท่ีสุด
และใหญท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีชื่อเสียงในการแสดง การ
เตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซ่ึงทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซ่ึงในชวงพักการแสดงมี
บริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เป็นตน

เขาสูท่ีพัก โรงแรม Park Inn Pribaltiyskayaหรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมูรมันสค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญทางตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค



วันท่ี 7 มหาวิหารเซนตไอแซค - ปอมปเตอรและปอล - พุชก้ิน - พระราช
วังแคทเธอรีน - ทาอากาศยานพลูโคโว

ทาอากาศยานพลูโคโว
เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการนครเซนตปีเตอรสเบิรก หน่ึงในเมือทองเท่ียวท่ี
สําคัญของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีทําหนาท่ีเป็นศูนยกลางปฏิบัติการสําหรับสาย
การบินแอโรฟลอต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังฤดูหนาว

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ

 บาย

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

พระราชวังนิโคลัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดชื่อวาเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และใหญเป็นลําดับ 4
ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรางดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอยางมาก
เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปท้ังเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี

จากนั้นนําเขาชมปอมปีเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใชเป็นท่ีคุมขังนักโทษทางการเมือง
เป็นปอมปราการท่ีสรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันใชเป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโรมา



นอฟทุกพระองค

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเป็นท่ีประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมี
เหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสท่ี 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ
คณะปฏิวัติซ่ึงกลายเป็นประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟท่ียาวนานกวา 200 ปี

นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปัตยกรรมผสม
ผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปล่ังภายใน
ประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน (Amber Room) ท่ีทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวน
อันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส และชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

20.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

23.45 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เท่ียวบินท่ี EK 176

มหาวิหารเซนตไอแซค

ปอมปเตอรและปอล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ปอมน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง 122.5 เมตร ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง จุดประสงคในการ
สรางเพ่ือปองกันการรุกรานจากศัตรู ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท่ีใชฝังหลุมพระศพของ
พระเจาปีเตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหน่ึงยังใช
เป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พุชกิ้น บาย

เมือง Tsarskoye Selo หรือเมืองพุชกิ้น (Pushkin) เป็นเมืองท่ีประทับในฤดูรอนของ
ราชวงศท่ีสําคัญเมืองหน่ึง และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917
พระเจานิโคลัสท่ี 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของคณะปฏิวัติ ซ่ึง
กลายเป็นประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟท่ียาวนานกวา
200 ปี โดยในปัจจุบัน พุชกิ้นเป็นเมืองยอยท่ีอยูในเขตการปกครองของนครเซนตปีเต
อรสเบิรก



วันท่ี 8 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางดวยเท่ียวบินท่ี EK 370 เวลา 08.50 น. ถึงกรุงเทพฯ
เวลา 17.55 น.

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

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

ทาอากาศยานพลูโคโว คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการนครเซนตปีเตอรสเบิรก หน่ึงในเมือทองเท่ียวท่ี
สําคัญของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีทําหนาท่ีเป็นศูนยกลางปฏิบัติการสําหรับสาย
การบินแอโรฟลอต

 กิจกรรม เชา

06.55 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ

09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 372

** คณะออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางดวยเท่ียวบินท่ี EK 370 เวลา 08.50 น. ถึงกรุงเทพฯ
เวลา 17.55 น. **

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



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



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ ฤดูกาล เหตุการณตางๆ

โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเป็นหลัก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะรับผิดชอบตอคามเสียหายใดๆ อันเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ีกอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม   สะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทางบิน

อัตรานี้รวม:
1.  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตอง

ไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.  คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.  คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4.  คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว)

5.  คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6.  คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7.  คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8.  คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
1.  คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.  คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3.  คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.  คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5.  คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 ยูเอสดอลลาร)

6.  คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลลาร)



วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1.  เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2.  โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3.  กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

ท่ีน่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตอง
เป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็ค
อินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

การยกเลิก
1.  แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

2.  แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3.  แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4.  แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5.  บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6.  กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7.  กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9.   กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


