
#15123 ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส มูรมันสค เซนตปเต
อรสเบิรก 9 วัน 6 คืน จัตุรัสแดง ตามลาแสงเหนือ บิน EK
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส มูรมันสค เซนตปเตอรสเบิรก เนินเขาสแปรโรว
โบสถโฮลีทรินิตี้ โบสถอัสสัมชัญ สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว วิหารเซนตซา
เวียร พิพิธภัณฑอารเมอรี่ ฟารมสุนัขฮัสกี้ พระราชวังฤดูหนาว มหาวิหารเซนต
ไอแซค พระราชวังแคทเธอรีน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)   
Izmailovo
Delta หรือ
เทียบเทา

3 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอรส - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว -
ลองเรือแมน้ํามอสคาวา   

Izmailovo
Delta หรือ
เทียบเทา

4
วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - พระราชวังเครมลิน
- จตุรัสวิหาร / ฮีโรสแคว - โบสถอันนันซิเอช่ัน - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอี
วาน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ปืนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - การแสดง
ละครสัตวเซอรคัส

  
Izmailovo
Delta หรือ
เทียบเทา

5 มูรมันสค - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - อนุเสาวรียอัลโยวา - ลาแสงเหนือ   

Park Inn
Polyarnye
Zory หรือเทียบ
เทา

6 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - รถฮัสก้ีลากเลื่อน - รถเลื่อนเรน
เดียร - ขับสโนวโมบิล - มูรมันสค - ลาแสงเหนือ   

Park Inn
Polyarnye
Zory หรือเทียบ
เทา

7 เซนตปีเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังนิโคลัส -
ระบํารัสเซีย   

Park Inn
Pribaltiyskaya
หรือเทียบเทา

8 มหาวิหารเซนตไอแซค - ปอมปีเตอรและปอล - โบสถหยดเลือด - พระราชวังแคทเธอรีน
- หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชก้ิน - เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว - ทาอากาศยานพลูโค
โว

   -

9 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ม.ค. 65 - 5 ก.พ. 65 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - สแปรโรวฮิล
(เลนินฮิลส)

กําหนดการทั้งหมด

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

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

03.30 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 377

07.15 น. ถึง สนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเครื่อง เพ่ือเดินทางตอ

09.15 น. ออกเดินทางตอสู กรุงมอสโคว โดย สายการบินอิมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 133

บาย

13.45 น. ถึง สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําเดินทางสู เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดท้ังเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรางในสมัยสตาลิน นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยูเป็นจํานวนมากท่ี
ทานสามารถเลือกซ้ือและตอรองราคาไดดวย

จากนั้นเดินทางสู ถนนอารบัต อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

่



วันท่ี 3 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - สถานี
รถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ลองเรือแมน้ํามอสคาวา

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นประเทศรัสเซียชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง

พักท่ี Izmailovo Delta หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

มีอีกชื่อเรียกวาเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ี
อยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmailovo Delta หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรสไดเป็นท่ีตั้งของศาสน
สถานท่ีใหญท่ีสุดและเกาแกท่ีสุด ในคริสตศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักดิส์ิทธิข์องประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ
สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ

นําทานเขาชม โบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ี
ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ

จากนั้นเขาชม โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัย
พระเจาอีวานเมื่อปี ค.ศ.1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบ
พิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรองนําสวด

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสู มอสโคว เพ่ือนําทานเขาชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก
ดวยความโดดเดนทางสถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรก
สุดท่ีสตาลิน ขึ้นมาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงความดีของวีรบุรุษ

ค่ํา

นําทานสัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise ลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ด่ืมด่ํารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ําเป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ

พักท่ี Izmailovo Delta หรือเทียบเทา

ซากอรส

โบสถโฮลีทรินิตี

โบสถอัสสัมชัญซารกอรส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว บาย

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

 คํ่า



วันท่ี 4 วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หาง
กุม - พระราชวังเครมลิน - จตุรัสวิหาร / ฮีโรสแคว - โบสถอัน
นันซิเอชั่น - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - โบสถ
อัสสัมชัญมอสโคว - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี
- การแสดงละครสัตวเซอรคัส

ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว ลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva

 Izmailovo Delta หรือเทียบเทา

ลองเรือแมน้ํามอสคาวา ชมทัศนียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมตางๆ ในแบบสตาลิ
นบนสองฝ่ังแมน้ํามอสโควหรือแมนามอสคาวา แมน้ําสายหลักของกรุงมอสโคว

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชม วิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ี
ใหญท่ีสุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี
1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี

จากนั้นนําทานชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 บริเวณโดยรอบ
ของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบ
ดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเย่ียมชม หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง สรางในปีค.ศ.1895
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ท่ีเก็บศพสราง
ดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

นําทานเขาสูภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ัง
พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ

นําทานสู จัตุรัสวิหาร ถายรูปกับ โบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุก
พระองค จากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอ
ระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก

นําทานชม ปืนใหญพระเจาซาร ท่ีมีความตองการสรางปืนใหญท่ีสุดในโลกท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก
40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)

นําเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของ
เจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษท่ี 14
ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ี
สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ีอังกฤษและอิหราน

ค่ํา



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม การแสดงละครสัตว (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

** กรณีละครสัตวงดการแสดงโดยไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน 1,000.- บาท **

พักท่ี Izmailovo Delta หรือเทียบเทา

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วิหารน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หางกุม

พระราชวังเครมลิน

 บาย

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

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย



จตุรัสวิหาร / ฮีโรสแคว

โบสถอันนันซิเอชั่น

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

หอระฆังอีวาน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

ปนใหญพระเจาซาร

Cathedral Square จะเห็นโบสถสไตล คริสเตียน ออโทดอก-รัสเซ่ียน ติด ๆ กับ
Cathedral Square เป็นวังหลัก The Great Kremlin Palace กอสรางในยุคหลัง อายุ
รอยกวาปี ภายในมีหองหรู ๆ มากมาย Cathedral Square ตรงกลางเป็น Great Bell-
Tower อายุ 500 ปี ทางขวาคือ Cathedral of Archangel Michael ศิลปจากยุคเรเน
ซองผสมโดมหัวหอมสไตลรัสเซ่ียนอายุ 500 ปี เป็นท่ีเก็บพระศพยของซารและราชวงศ
47 พระองค รวมถึงซารอีวานจอมโหด, ซารในราชวงศโรมานอฟ

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

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

เป็นปืนใหญท่ีหลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธชนิดน้ี โดย
ใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 มูรมันสค - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - อนุเสาว
รียอัลโยวา - ลาแสงเหนือ

วิหารเซนตซาเวียร (หามถายภาพดานใน)

หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

กรณีละครสัตวงดการแสดงโดยไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน 1,000.- บาท 

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

การแสดงละครสัตวเซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmailovo Delta หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ

ออกเดินทางสู เมืองมูมันสค

นําทานเดินทางถึง เมืองมูรมันสค (Murmansk) เป็นเมืองทาของรัฐมูรมันสค ออบ-ลาสต (Murmansk Oblast) ตั้งอยู
บริเวณอาวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมุทร เป็นเมืองท่ีอยูติดกับประเทศฟินแลนด และนอรเวย ซ่ึงเป็น
เมืองทาท่ีสําคัญในการมุงหนาออกสูอารคติก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered Icebreakers) รุน Lenin ซ่ึงเป็นเรือทํา
ลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียว
ไดเขาชม จอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพ่ือเปิดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการ
ขนสงสินคา โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ําแข็งอยู

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

นําทานชม อนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตท่ีสามารถตรึง
กองกําลังเพ่ือหยุดย้ังการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ํา
หนักกวา 5,000 ตัน

ค่ํา

่



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

่

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Park Inn Polyarnye Zory หรือเทียบเทา

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซ่ึง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสี
เขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน

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

มูรมันสค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซียตรงบริเวณอาวโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของ
รัสเซียกับนอรเวยและฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว มูรมันสคยังคงเป็นเมือง
ท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือของอารกติก นอกจากน้ี มูรมันสคยัเป็นเมืองลาแสงเหนือท่ีเรา
สามารถเขาถึงไดงายท่ีสุดดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร

อนุเสาวรียอัลโยวา

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑท่ีนําเสนอเรือรุนเลนิน ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขาชม โดยเรือน้ีจอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมัน
สค

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

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



วันท่ี 6 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - รถฮัสก้ี
ลากเล่ือน - รถเล่ือนเรนเดียร - ขับสโนวโมบิล - มูรมันสค - ลา
แสงเหนือ

การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะได
เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพ้ืนเมืองซามิน้ี ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตด้ังเดิมชมสัตวเมืองหนาว เชน กวางเรนเดียร (Reindeer) หมาปา (Foxes) เพ่ือใช
ประโยชนในการเดินทาง รวมท้ังเป็นเป็นสัตวเศรษฐกิจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เป็นพันธุท่ีฉลาดเฉลียว
และแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ใหทานได
สัมผัสประสบการณ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน โดยท่ีฟารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพ้ืนเมือง สัมผัส
ประสบการณ น่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเล่ือน

นําทาน ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ ใหทานไดสนุกตื่นเตนกับลานน้ําแข็งกวางใหญ ซ่ึงเป็นประสบการณสุดสนุกและเราใจ
เป็นอยางย่ิงนําทานเดินทางสู เมืองมูรมันสค (Murmansk)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Park Inn Polyarnye Zory หรือเทียบเทา

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซ่ึง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสี
เขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน

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

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานของชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



่

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้

รถฮัสกี้ลากเลื่อน

รถเลื่อนเรนเดียร

ขับสโนวโมบิล

มูรมันสค

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

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

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซียตรงบริเวณอาวโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของ
รัสเซียกับนอรเวยและฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว มูรมันสคยังคงเป็นเมือง
ท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือของอารกติก นอกจากน้ี มูรมันสคยัเป็นเมืองลาแสงเหนือท่ีเรา
สามารถเขาถึงไดงายท่ีสุดดวย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 เซนตปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิ
เทจ - พระราชวังนิโคลัส - ระบํารัสเซีย

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู นครเซนตปีเตอรเบิรก

เดินทางถึง นครเซนตปีเตอรเบิรก (St.Petersberg)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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

นําชมความย่ิงใหญของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานท่ีแหง
น้ีเคยใชเป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมท้ัง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑศิลปะท่ีสวย
ท่ีสุดและใหญท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานชม การแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ใน พระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีชื่อเสียงในการแสดง
การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซ่ึงทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซ่ึงในชวงพักการแสดงมี
บริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เป็นตน

พักท่ี Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา

เซนตปเตอรสเบิรก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซ่ึงเคยถูกเปล่ียนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังฤดูหนาว บาย

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



วันท่ี 8 มหาวิหารเซนตไอแซค - ปอมปเตอรและปอล - โบสถหยดเลือด -
พระราชวังแคทเธอรีน - หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชก้ิน -
เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว - ทาอากาศยานพลูโคโว

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ
เป็นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมในเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ไดชื่อวาเป็น
พิพิธภัณฑศิลปะท่ีใหญเป็นอันดับสองของโลก กอตั้งขึ้นในปี 1764 โดยพระราชโอการ
จากจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงงานศิลปะ
ตางๆ มากกวาลานรายการในแตละสวนของพ้ืนท่ี

พระราชวังนิโคลัส

ระบํารัสเซีย

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา

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

ระบําพ้ืนบาน ซ่ึงรวบรวบวัฒนธรรมท้ังหมดของรัสเซียมากกวาท่ีทานจะจินตนาการได
ประกอบไปดวยนักแสดงกวา 50 ชีวิต และเสื้อผากวา 300 ชุด Russian National
Show Kostroma เป็นการเลาเรื่องราวของประเทศรัสเซียตั้งแตสมัยกอนจะรวบรวมเป็น
ประเทศ เป็นปึกแผน ดําเนินมาจนยุคปัจจุบัน น่ีคือการสื่อสารทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมดวยการถายทอดออกมาอยางทัน สมัยดวยแสง สี เสียงท่ีสมบูรณแบบมาก
ท่ีสุด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชม มหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดชื่อวาเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และใหญเป็นลําดับ
4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรางดวยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอยางมาก

จากนั้นเขาชม ปอมปีเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใชเป็นท่ีคุมขังนักโทษทางการเมือง
เป็นปอมปราการท่ีสรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันใชเป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมา
นอฟทุกพระองค

นําทานถายรูปกับ โบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรางขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี
2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรงสรางเพ่ือเป็นอนุสรณแดพระบิดา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายใน พุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวย
สถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทอง
สุกปล่ังภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน ท่ีทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอัน
รมรื่นงดงามในสไตล

้ ่ ้



จากนั้นเดินทางสู Outlet Village Pulkovo เอาทเลทแหงแรกของเซนตปีเตอรสเบิรก ท่ีมีสินคาหลากหลาย ท้ังแบบลัก
ชัวรี่แบรนดพรีเมี่ยม ของตกแตงบาน และสปอรตแบรนด ลดราคา 30% – 70% ตลอดท้ังปี อิสระใหทานชอปป้ิงเลือกซ้ือสินคา
แบรนดตางๆตามอัธยาศัย

ค่ํา

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน

23.25 น. ออกเดินทางกลับสู ดูไบ โดย สายการบินเอมิเรสต เท่ียวบินท่ี EK 176
** คณะเดินทางวันท่ี 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.50 น. **

มหาวิหารเซนตไอแซค

ปอมปเตอรและปอล

โบสถหยดเลือด

 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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังแคทเธอรีน

หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น

 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



วันท่ี 9 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ คณะเดินทางวันท่ี 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.50 น.

่

เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว

หางจากเซนตปีเตอรสเบิรก ไปทางทิศใต ประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล) ไดรับการกอ
ตั้งขึ้นในปี 1710 สําหรับตัวเมืองพุชคินนั้นตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเนวา (Neva River) แมน้ํา
สายสําคัญสายหน่ึงของประเทศน่ันเอง

Outlet Village Pulkovo ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS ,
INCANTO และอ่ืนๆอีกมากมาย

ทาอากาศยานพลูโคโว คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการนครเซนตปีเตอรสเบิรก หน่ึงในเมือทองเท่ียวท่ี
สําคัญของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีทําหนาท่ีเป็นศูนยกลางปฏิบัติการสําหรับสาย
การบินแอโรฟลอต

 กิจกรรม เชา

06.35 น. ถึง สนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ

09.30 น. ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 372
** คณะเดินทางวันท่ี 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. **

ค่ํา

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



 หมายเหตุ คณะเดินทางวันท่ี 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 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



เง่ือนไข
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน

ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วัน นับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนการเดินทาง

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)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

วงเงินไมเกินทานละ 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%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (42 ยูเอสดอลลาร)

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูเอสดอลลาร)
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)



หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย

หมายเหตุ
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

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 ขึ้นอยูกับทางเจา
หนาท่ีเช็คอินสายการบิน 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. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

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

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล




