
#15041 ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค 7 วัน 5 คืน ตามลา
แสงเหนือ จัตุรัสแดง ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา บิน TG
ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร อนุ
สาวรียอโลชา ขับรถสโนโมบิล หมูบานซามิ ฟารมสุนัขฮัสกี้ วิหารเซนทซาเวียร
ถนนอารบัต สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ
อวกาศ เนินเขาสแปรโรว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว   
Delta หรือ
เทียบเทา

2 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็ง
พลังนิวเคลียร - อนุเสาวรียอัลโยวา - ขับสโนวโมบิล - ลาแสงเหนือ   

Park Inn
Polyarnye
Zory หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - สุนัขลากเลื่อน - รถเลื่อนเรนเดียร - ลา
แสงเหนือ   

Park Inn
Polyarnye
Zory หรือ
เทียบเทา

4 ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - ถนนอารบัต
- ลองเรือแมน้ํามอสคาวา   

Delta หรือ
เทียบเทา

5
สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - โบสถอันนันซิเอช่ัน - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - ระฆังพระเจาซาร - ปืนใหญพระเจาซาร - โบสถอัสสัมชัญมอส
โคว - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม -
อนุสรณสถานเลนิน - การแสดงละครสัตวเซอรคัส

  
Delta หรือ
เทียบเทา

6 ตลาดอิสไมโลโว - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ทาอากาศยานโด
โมเดโดโว    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ฿79,900 ฿79,900 ฿79,900 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

 หมายเหตุ

วันท่ี 2

กําหนดการทั้งหมด

เวลาทองถิ่นประเทศรัสเซีย ชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง

** 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

11.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 เคานเตอร H,J สายการบินไทย
โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

บาย

14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 974

ค่ํา

20.20 น. ถึง สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นําทานผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

พักท่ี Delta หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

 Delta หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย



ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค
- พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - อนุเสาวรียอัลโยวา
- ขับสโนวโมบิล - ลาแสงเหนือ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ

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

..... น. เดินทางถึงเมืองมูมันสค

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเท่ียวชมเมืองมูรมันสค (Murmansk)

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายน าแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered Icebreakers) รุน Lenin ซ่ึงเป็นเรือทํา
ลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก ไดปลดประจําการแลว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขาชม จอดเทียบทาอยูท่ีเมือ
งมูรมันสค (Murmansk)

จากนั้นชม อนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตท่ีสามารถตรึง
กองกําลังเพ่ือหยุดย้ังการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน

นําทาน ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ใหทานไดสนุกตื่นเตนกับลานน้ําแข็งกวางใหญ ซ่ึงเป็น
ประสบการณสุดสนุกและเราใจเป็นอยางย่ิง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Park Inn Polyarnye Zory หรือเทียบเทา

21.00 น. นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซ่ึง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปราก
ฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟายามคาคืน

*** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะ
ไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม***

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

ทาอากาศยานมูรมันสค

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญทางตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - สุนัขลาก
เล่ือน - รถเล่ือนเรนเดียร - ลาแสงเหนือ

*** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะ
ไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม***

มูรมันสค

พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร

อนุเสาวรียอัลโยวา

ขับสโนวโมบิล

 บาย

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซียตรงบริเวณอาวโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของ
รัสเซียกับนอรเวยและฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว มูรมันสคยังคงเป็นเมือง
ท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือของอารกติก นอกจากน้ี มูรมันสคยัเป็นเมืองลาแสงเหนือท่ีเรา
สามารถเขาถึงไดงายท่ีสุดดวย

เป็นพิพิธภัณฑท่ีนําเสนอเรือรุนเลนิน ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขาชม โดยเรือน้ีจอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมัน
สค

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

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

ลาแสงเหนือ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Inn Polyarnye Zory หรือเทียบเทา

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 และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษ โดยสืบสานวิถึชีวิตด้ังเดิมชมสัตวเมืองหนาว
เชน กวางเรนเดียร (Reindeer) หมาปา (Foxes) เพ่ือใชประโยชนในการเดินทาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เป็นพันธุท่ีฉลาดเฉลียวและ
แข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว

ใหทานไดสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน (Husky Sledding) โดยท่ีฟารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวย
ชารอน ขนมพ้ืนเมือง กับบรรยากาศตอนรับท่ีแสนจะอบอุน สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเล่ือน
(Reindeer Sledding)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Park Inn Polyarnye Zory หรือเทียบเทา

21.00 น. นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซ่ึง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปราก
ฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟายามคาคืน

*** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะ
ไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม***

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานของชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ บาย

ทานจะไดชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขท่ีมีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็ง
หรือหิมะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - วิหารเซ็นต
เดอะซาเวียร - ถนนอารบัต - ลองเรือแมน้ํามอสคาวา

*** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะ
ไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม***

สุนัขลากเลื่อน

รถเลื่อนเรนเดียร

เป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกี้ลากรถเล่ือน

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

ลาแสงเหนือ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Inn Polyarnye Zory หรือเทียบเทา

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

..... น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินท่ี .....

..... น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําเขาชม วิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ
ท่ีสุดในรัสเซีย

นําทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของท่ีระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย

ค่ํา

้



นําทาน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหวางลองเรือไปตามแมน้ํา
Moskva ด่ืมด่ํารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝ่ัง
แมน้ําเป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ

พักท่ี Delta หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมูรมันสค

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญทางตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

ถนนอารบัต

 บาย

วิหารน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

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

ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว Dinner Cruise by Radisson Blu

ลองเรือแมน้ํามอสคาวา ชมทัศนียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมตางๆ ในแบบสตาลิ
นบนสองฝ่ังแมน้ํามอสโควหรือแมนามอสคาวา แมน้ําสายหลักของกรุงมอสโคว



วันท่ี 5 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - โบสถอัน
นันซิเอชั่น - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - ระฆัง
พระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว -
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอ
นาฬิกาซาวิเออร - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน - การแสดง
ละครสัตวเซอรคัส

 Delta หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปัตยกรรมการ
ตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดท่ีสตาลิน ลักษณะของสถาปัตยกรรม
ท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้นสื่อออกมาในรูปของ
งานป้ัน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค ปัจจุบันเป็นท่ี
ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ

นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุก
พระองค (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)

จากนั้นชม ระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอ
ระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก

นําทานชม ปืนใหญพระเจาซาร ท่ีมีความตองการสรางปืนใหญท่ีสุดในโลกท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก
40 ตัน

นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา
ชายมัสโคว่ี ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษท่ี 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20
พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ีสมบูรณแบบ

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะ
เป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง เป็นท่ีตั้ง ของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก วิหารเซนต
บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev

จากนั้นชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก

นําทานชม หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง จําหนายสินคาจําพวกแบ
รนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง

นําทานชม อนุสรณสถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

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

***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน
1,000 บาท ***

่



พักท่ี Delta หรือเทียบเทา

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

พระราชวังเครมลิน

โบสถอันนันซิเอชั่น

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

หอระฆังอีวาน

ระฆังพระเจาซาร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญท่ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสแดง ท่ีน่ีเคยเป็นวิหารสวนพระองคท่ีใช
สําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจาอีวานท่ี 3 มหาราชหรือของกษัตริยของ
รัสเซีย

เป็นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน

เป็นหอระฆังท่ีสรางขึ้นจากหิน สูงท่ีสุดในหมูตึก Kremlin สรางขึ้นมาเพ่ือโบสถในระแว
กนั้นไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิตาล่ี

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



ปนใหญพระเจาซาร

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

เป็นปืนใหญท่ีหลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธชนิดน้ี โดย
ใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

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

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

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หอนาฬิกาซาวิเออร

 บาย

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

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

หอน้ีตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา มียอดเป็นนาฬิกาท่ีเป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนท่ีลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ตลาดอิสไมโลโว - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - สแปรโรวฮิล
(เลนินฮิลส) - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน
1,000 บาท ***

หางกุม

อนุสรณสถานเลนิน

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

เป็นอนุสรณท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผูย่ิงใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตไดเปล่ียนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพ่ือเป็นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

การแสดงละครสัตวเซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delta หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ใน
ราคาท่ีถูกท่ีสุด

นําทานสูเขาพิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยาน
อวกาศ กระสวยอวกาศ รวมท้ังดวงดาวตางๆ ซ่ึงพิพิธภัณฑแหงน้ี จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี
และสิ่งประดิษฐท่ีเกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสูอวกาศและดวง
จันทรตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ้



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดท้ังเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรางในสมัยสตาลิน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

22.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ ดวยสายการบินไทย TG 975

ตลาดอิสไมโลโว

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ี
ถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความย่ิงใหญของรัสเซียในชวงปี
ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยุคท่ีมนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของทองฟา เเละเกิดสงครามเย็นท่ี
ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเค่ียวกันอยางหนักเพ่ือพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็
นับวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วาได ซ่ึงเรื่องราวท้ังหมดนั้นถูกจัดเเส
ดงไวท่ีพิพิธภัณฑเเหงน้ีท่ีใครมาเท่ียวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) บาย

มีอีกชื่อเรียกวาเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ี
อยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย



 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

 กิจกรรม เชา

10.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

- การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

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

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

- ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

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

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 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, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก. และมากกวา 1 ชิ้น สําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ และคาน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกวา 23 ก.ก. และมากกวา 1 ชิ้น , คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมี
คาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

่



5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 ดอลลารสหรัฐ)

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ดอลลารสหรัฐ)

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
*** ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียง

แทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ***

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ***

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

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

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

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 

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. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
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 ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


