#15370 ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค 7 วัน 5 คืน
พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร ลาแสงเหนือ บิน
SU

ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค สวนวิคตอรี ประตูชัย สถานีรถไฟใตดินเมือง
มอสโคว จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่แชมเบอร
อนุสาวรียผูกลา คริสตจักรโดมทองคํา อนุสรณเรือดํานํ้า ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้
มหาวิหารเซนตซาเวียร สวน VDNKH

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล
(เลนินฮิลส) - สวนอนุสรณสถานแหงชัยชนะ - ประตูชัยมอสโคว

2

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิ กาซาวิเออร
- หา งกุม - อนุสรณสถานเลนิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจา ซาร - ปื นใหญพระเจา ซาร - พิพิธภัณฑอาร
เมอรี่

3

4

ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - ทา อากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค - อนุเสาวรียอัลโย
วา - คริสตจักรโดมทองคํา - อนุสรณสถานเรือดํา นํ ้า - พิพิธภัณฑเรือตัดนํ ้า แข็งพลัง
นิวเคลียร - ลา แสงเหนือ

หา งมูรมันสคมอลล - ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ - รถฮัสกี้ลากเลื่อน - หมูบา นซามิ
ประเทศรัสเซีย - ลา แสงเหนือ

















โรงแรม



Vega Izmailovo
Hotel or Prince
Park Hotel,
Moscow หรือเทียบ
เทา



Vega Izmailovo
Hotel or Prince
Park Hotel,
Moscow หรือเทียบ
เทา



Park Inn by
Radisson
Polyarnye Zori
or Meridian or
Azimut Hotel,
Murmansk หรือ
เทียบเทา



Park Inn by
Radisson
Polyarnye Zori
or Meridian or
Azimut Hotel,
Murmansk หรือ
เทียบเทา

5

ทา อากาศยานมูรมันสค - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร ถนนอารบัต







Vega Izmailovo
Hotel or Prince
Park Hotel,
Moscow หรือเทียบ
เทา

6
7

ตลาดอิสไมโลโว - สวน VDNKH - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - ทา อากาศยานเชเร
เมติเยโว







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ก.พ. 65 - 6 มี.ค. 65

฿59,999

฿59,999

฿59,999

฿8,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - สวนอนุสรณสถานแหง
ชัยชนะ - ประตูชัยมอสโคว
เชา
07.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคาน เตอร P สายการ
บิน Aeroflot Russian Airlines โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
10.05 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย เที่ยวบินที่ SU271 (เที่ยวบินตรง)
(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) ** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
บิน **
บาย
16.20 น. เดินทางถึง สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง)
นํ าทานเดินทางเขาสู เมืองมอสโคว (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัต ิศาสตรยาวนานถึง 850 ปี เป็ น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม
ลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย
จากนั ้นเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) ทานจะไดถ ายรูปวิวเมืองมอสโควยามคํ่าคืน ซึ่งบริเวณจุดชมวิว
แหงนี้ สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองมอสโควไดทั้งหมดแบบพาโนรามา ถายรูปเป็ นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควที่
สรางเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรงเดียวกัน
จากนั ้นเดินทางสู สวนวิคตอรี (Victory Park) สวนสาธารณะที่สวยงามแหงนี้ มีความสําคัญทางประวัต ิศาสตรอยางสูง โดย
เป็ นสัญลักษณแสดงถึงชัยชนะที่รัสเซียมีต อนาซีเยอรมัน สวนนี้ เปิ ดในปี ค.ศ. 1995 เพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 50 ปี หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
นํ าทานเดินไปบริเวณใกลๆกัน เพื่อถายรูปเป็ นที่ระลึกกับ ประตูชัย (Triumphal Arch) ซึ่งอนุสาวรียแหงนี้ เป็ นเครื่อง
เตือนใจอันยิ่งใหญถ ึงประวัต ิศาสตรอันยาวนานของรัสเซียในดานการทหารที่ทรงพลังและแข็งแกรง ประตูชัยของมอสโควสราง
ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะทางทหารเชนเดียวกับประตูชัยของโรมสมัยโบราณ สัญลักษณแหงนี้ แสดงถึงจุดเปลี่ยนของรัสเซียใน
ดานการรําลึกถึงความสําเร็จ
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
พักที่ Vega Izmailovo Hotel / Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

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

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
มีอีกชื่อเรียกวาเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเป็ นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

สวนอนุสรณสถานแหงชัยชนะ
เป็ นสถานที่ซึ่งเป็ นสัญลักษณของความทรงจําของผูคนในหน าประวัต ิอันน าเศราและกลา
หาญในประวัต ิศาสตรของมาตุภูมิ เป็ นพิพิธภัณฑของเรารวบรวมทุกยุคของรัสเซียที่ผาน
มา ที่นี่เป็ นที่เก็บความทรงจําของสงครามที่ยิ่งใหญและเลวรายที่สงผลกระทบตอทุก
ครอบครัวในประเทศรัสเซีย

ประตูชัยมอสโคว
เป็ นหนึ่ งในประตูชัยที่เกาแกที่สุดที่ยังคงอยูในมอสโคว ถูกสรางขึ้นในปี 1829 บนจัต ุรัส
Tverskaya ออกแบบของโจเซฟโบเว เพื่อที่จะระลึกถึงชัยชนะของนโปเลียนในรัสเซียใน
สงครามปาตริโอติค เมื่อปี 1814 ซุมประตูถ ูกสรางดวยอิฐที่เรียงรายไปคอลัมน และรูปปั้ น
สวนพื้นที่โลงรอบๆ ซุมประตูนั้นเป็ นที่รูจักกันในชื่อ Victory Square



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน
 Vega Izmailovo Hotel or Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
เวลาทองถิ่นประเทศรัสเซีย ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
่

่

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน - พระรา
ชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธ
ภัณฑอารเมอรี่
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สถานี รถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปั ต ยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดที่สตาลิน
ขึ้นมาเป็ นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ต ยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานี นั้นเป็ นลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้น
เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art)
นํ าทานเดินทางสู จัต ุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัต ิศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่
แหงนี้ ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปี ใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
บริเวณโดยรอบของจัต ุรัสแดงเป็ นที่ต ั้งของกลุมสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงาน
สงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัต ุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเป็ นที่
ระลึกคูกับมหาวิหารแหงนี้
จากนั ้นชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง
5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้ าหนั ก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995
นํ าทานชม หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี
ค.ศ.1895 ปั จจุบันเป็ นหางสรรพสินคาชั้นนํ า จําหน ายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้ าหอม แบรนดดังที่มีช่ อ
ื เสียงที่
เป็ นรุนลาสุด (New Collection)
นํ าทานชม อนุสรณสถานเลนิ น (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิ สตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือ
สถานที่พักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัต ุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลา
ในอดีต ซึ่งเปิ ดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิต ไปถึง 90 กวาปี แลวก็ต าม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนิ
นนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
จากนั ้นเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมืองเซนต ปี เตอรสเบิรก ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ
บริเวณเดียวกันจะเป็ นจัต ุรัสวิหาร เป็ นที่ต ั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิ กชาว
อิต าเลียนเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก
หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน
นํ าทานผานชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนั กบุญอารคแอนดเกิล
มิคาเอล ปั จจุบันเป็ นที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปี เตอรมหาราช
จากนั ้นผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรง
ประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปั จจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครม
ลินแหงนี้
นํ าทานผานชม ปื นใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1586 ตองการใหเป็ นปื นใหญที่สุดในโลก ที่ยัง
ไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนั ก 40 ตัน และลูกกระสุนหนั ก ลูกละ 1 ตัน
้

่

่

่

จากนั ้นเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด
ของประเทศรัสเซีย เป็ นที่เก็บสะทรัพยสมบัต ิลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ดานในจัดแสดงโชวสิ่ง
สําคัญหลากหลายอยางเชน ชุดไขฟาแบรเช (FABERGE), มงกุฎโมนามาด (MONOMACHUS CAP), มงกุฎของพระนางแอ
นนา, ราชรถ ฯลฯ
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
พักที่ Vega Izmailovo Hotel or Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

หอนาฬิกาซาวิเออร
หอนี้ ต ั้งอยูบนป อมสปาสสกายา มียอดเป็ นนาฬิกาที่เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ที่ทํามาจากทับทิมนํ้ าหนั ก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก
๊ เบนที่ลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนนี้ นาฬิกาเรือนนี้ เดินไมคอยจะตรงเทาไรนั ก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนป อมนี้ ถ ูกใชเป็ นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

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

อนุสรณสถานเลนิน
เป็ นอนุสรณที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหน าวังเครมลิน นั บวาเลนิ นเป็ นวีรบุรุษผูยิ่งใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิ สตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็ นเมืองเลนิ นกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพื่อเป็ นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชช่ อ
ื เดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

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

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

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล
เป็ นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิ กชาวอิต าเลียน

ระฆังพระเจาซาร
ระฆังพระเจาซารไดช่ อ
ื วาเป็ นระฆังที่ใหญที่สุดในโลก มีนํ้าหนั กมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี 1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็ นเสี่ยงๆ ดังนั ้นกษัต รีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังที่แตกใหมา
หลอใหมเป็ นครั้งที่สองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทนํ้ าเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนั กขนาด 11 ตัน

ปนใหญพระเจาซาร
เป็ นปื นใหญที่หลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที่ 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็ นชางหลอที่เกงที่สุดในยุคนั ้น ทําการออกแบบอาวุธชนิ ดนี้ โดย
ใหออกแบบปื นที่ใหญที่สุดในโลก

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน
 Vega Izmailovo Hotel or Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค
- อนุเสาวรียอัลโยวา - คริสตจักรโดมทองคํา - อนุสรณสถาน
เรือดํานํ้า - พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร - ลาแสง
เหนือ
เชา
บริการอาหารเชา แบบกลอง
06.30 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
09.30 น. ทานเดินทางสู สนามบินมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย เที่ยวบินที่ SU1320 (ใชเวลาบินประมาณ 2
ชั่วโมง 20 นาที ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
บาย
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย
นํ าทานเดินทางเขาสู เมืองมูรมันสค (Murmansk) เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของรัสเซีย
และตั้งอยูบนชายฝั่ งทางตอนเหนื อของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของประเทศนอรเวยและประเทศฟิ นแลนด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
จากนั ้นเดินทางสู อนุสาวรียผูกลา (Alesha Monument) อนุสาวรียแหงนี้ ไดถ ูกสรางขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.1974
ถือเป็ นวันครบรอบ 30 ปี ตอการพายแพของกองทัพเยอรมันในแถบอารกติก เป็ นรูปปั้ นทหารในเสื้อคลุมที่มีปืนไรเฟิ ลสะพาย
ไหลของเขา ความสูงของฐานคือ 7 เมตร รูปปั้ นสูง 35.5 เมตร ถือเป็ นรูปปั้ นที่สูงเป็ นอันดับสองของรัสเซีย นํ้ าหนั กรวม
ประมาณ 5,000 ตัน
จากนั ้นเดินทางสู คริสตจักรโดมทองคํา (Church of the Saviour on the Waters) โบสถแหงนี้ สรางขึ้นในปี ค.ศ.
2002 เกิดจากการรวมบริจาคของชาวเมืองซึ่งตองการเป็ นสวนหนึ่ งของอนุสรณสถานที่อุทิศใหกับคณะของลูกเรือชาวเมอรมัน
สคที่เสียชีวิต ในเหตุการณเรือดํานํ้ าระเบิด ซึ่งลูกเรือทั้งหมด 118 คนเสียชีวิต ในปี 2000 ในระหวางการฝึ กปฏิบัต ิการทางทะเล
ในทะเลเรนท
จากนั ้นเดินทางสู อนุสรณเรือดํานํ้ า (Kursk submarine Memorial) ซึ่งอยูบริเวณใกลกันกับคริสตจักรโดมทองคํา เป็ น
จุดที่ต ั้งสวนของหัวเรือดํานํ้ า ที่ยังคงสมบุรณที่สุดเพื่อเป็ นอนุสรณที่ไวรําลึกถึง ลูกเรือที่เสียชีวิต จากเหตุการณเรือดํานํ้ าระเบิดใน
วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2000 ระหวางการฝึ กซอมครั้งแรกในรอบกวาสิบปี จากเหตุการณดังกลาวทําใหลูกเรือเสียชีวิต ทั้งหมด
118 คน
จากนั ้นเดินทางสู พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้ าแข็งพลังนิ วเคลียร (Nuclear Powered Icebreakers) รุน Lenin เป็ นเรือ
ทําลายนํ้ าแข็งพลังนิ วเคลียรรุนแรกสรางในปี ค.ศ. 1958 ซึ่งไดปลดระวางและจอดเทียบทาใหนักทองเที่ยวไดเขาชมอยูที่เมืองมูร
มันสคแหงนี้ ขณะที่รุนอื่นๆ ถัดมา เชนรุน Arctika , Sevmorput และรุนอื่นๆ ยังปฏิบัต ิการอยูในทะเลอารคติก เพื่อเปิ ดทาง
ใหกับเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคาและบางลําก็ใชการนํ านั กทองเที่ยวไปสํารวจขั้วโลกเหนื อ North Pole
คํ่า
่

่

บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก (อาหารบุฟเฟ ต )
พักที่ Park Inn by Radisson Polyarnye Zori / Meridian / Azimut Hotel, Murmansk หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

ทาอากาศยานมูรมันสค
เป็ นทาอากาศยานที่ใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเที่ยวที่สําคัญทางตะวันตกเฉี ยง
เหนื อสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค

มูรมันสค
เป็ นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อสุดของรัสเซียตรงบริเวณอาวโคลา ซึ่งอยูไมไกลจากชายแดนของ
รัสเซียกับนอรเวยและฟิ นแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว มูรมันสคยังคงเป็ นเมือง
ที่ใหญที่สุดทางเหนื อของอารกติก นอกจากนี้ มูรมันสคยัเป็ นเมืองลาแสงเหนื อที่เรา
สามารถเขาถึงไดงายที่สุดดวย

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

คริสตจักรโดมทองคํา
คริสตจักรโดมทองคําแหงนี้ สรางขึ้นในปี 2002 ผานการบริจาคจากผูคนในมูรมันสค เพื่อ
สรางที่นี่ใหเป็ นสวนหนึ่ งของอนุสรณประจําเมืองจากโศกนาฎกรรมหนึ่ งในปี 2000 ซึ่ง
เป็ นเหตุการณที่มีคน 118 คนเสียชีวิต ในระหวางการฝึ กปฏิบัต ิการทางทะเลในทะเลเร
นท

อนุสรณสถานเรือดํานํ้า
บันทีกรายชื่อและเหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุเรือดํานํ้ าลม

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



ลาแสงเหนือ

คํ่า

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนื อ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) เป็ นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ ายามคํ่าคืน ทามกลางทองฟ าที่ใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนั บลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิต รกรรมบนฟากฟ า ทําใหกลายเป็ น
เป าหมายของนั กเดินทางจากทั่วสารทิศ ที่อยากไปเห็นภาพแบบนี้ ดวยตาดวยเองสักครั้ง
แตการจะไดเห็นภาพแบบนั ้นไมใชเรื่องที่งายนั ก เพราะตองพึ่งพิงปั จจัยรอบดาน เพราะ
ฉะนั ้นจึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนที่จะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนื อดวยตาตัว
เอง
 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Park Inn by Radisson Polyarnye Zori or Meridian or Azimut Hotel, Murmansk หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
คําแนะนํ าเกี่ยวกับกระเป าสัมภาระ เนื่ องจากไฟลทบินภายในประเทศรัสเซีย มีการเขมงวดเรื่องการจํากัดนํ้ าหนั กกระเป า
สัมภาระ โดยสวนใหญ อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น หนั กไมเกิน 23 ก.ก. และถือขึ้น
เครื่องได ทานละ 1 ชิ้น หนั กไมเกิน 10 ก.ก. หากสายการบินจําเป็ นตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม เนื่ องจากจํานวนกระเป าหรือนํ้ า
หนั กกระเป าเกินกําหนด ลูกคาจําเป็ นตองชําระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณนํ้ าหนั กสัมภาระกอนเดิน
ทางทุกครั้ง
** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองที่พัก อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และ
สภาพอากาศ โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ **

วันที่ 4


กิจกรรม

หางมูรมันสคมอลล - ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ - รถฮัสกี้ลากเลื่อน
- หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ลาแสงเหนือ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู หางสรรพสินคามูรมันสค (Murmansk Shopping Mall) เป็ นหางสรรพสินคาที่อยูใจกลางเมือง ไม
ไกลจากบริเวณที่พักมากนั ก ทานสามารถเดินชอปปิ้ งสินคาตางๆภายในหางนี้ ไดต ามอัธยาศัย ซึ่งประกอบดวยโซนตางๆมากมาย
อาทิเชน เสื้อผา กระเป า รองเทา รานอาหาร ซุปเปอรมาเก็ต ขนม ของสด ของขึ้นชื่อตางๆของรัสเซีย
บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ พรอมวอดกา)
จากนั ้นเดินทางสู ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Park) ใหทานไดชมความน ารักของสุนัขแสนรู เป็ นพันธุที่เฉลียวฉลาดและ
แข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป ไดเลี้ยงสุนัขพันธุนี้เพื่อใชในการลากเลื่อนบนนํ้ าแข็งหรือหิมะ
ใหทานไดสัมผัสประสบการณ นั่ งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) หรือสนุกกับกิจกรรม สโนโมบิล
สําหรับทานที่อยากเก็บภาพน องหมาที่นารัก ก็สามารถถายรูปเป็ นที่ระลึกกลับไปไดดวย โดยที่ฟารมนี้ จะบริการตอนรับทานดวย
ชารอน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน
จากนั ้นเดินทางสู หมูบานซามี่ (Sami Village) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเป็ นชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมของ
รัสเซีย ที่ประกอบอาชีพลาสัต วในการดํารงคชีพ ซึ่งภายในบริเวณหมูบานจะมีกวางเรนเดียร และสัต วเมืองหนาวอื่นๆ รวมไปถึง
กิจกรรมที่นาสนใจใหทานไดรวมสนุกเชน นั่ งกวางเรนเดียรลากเลื่อน ใหอาหารกวางเรนเดียร ถายรูปกับกวาง เป็ นตน
คํ่า
บริการอาหาร ณ หมูบานชาวซามี่ (อาหารพื้นเมือง)
พักที่ Park Inn by Radisson Polyarnye Zori / Meridian / Azimut Hotel, Murmansk หรือเทียบเทา
นํ าทาน ชมปรากฎการณแสงออโรรา (Aurora / Northern Lights) เป็ นคืนที่สอง สัมผัสประสบการณใหม ชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติ ทามกลางทุงหิมะในคืนมืดมิด ทานจะพบกับแสงออโรราหรือแสงเหนื อ ปรากฏการณผิวดวงอาทิต ยปะทุ
และปลดปลอยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหวงอวกาศ หรือที่เรียกวาลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผานเขามา
ใกลโลก ขั้วแมเหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางสวนเขาหาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแกสที่ลอง
ลอยอยูในชั้นบรรยากาศ จึงทําใหเกิดการเรืองแสงเป็ นสีสันตางๆ โดยสวนใหญมักพบไดในชวงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุก
ปี ซึ่งสามารถพบไดในรัศมี 300 ก.ม. จากขั้วโลกเทานั ้น
**พิเศษเพื่อเพิ่มความอบอุนใหรางกาย ทานจะไดทดลองวอดกาในระหวางที่ต ามลาแสงเหนื ออีกดวย**
หมายเหตุ : การพบปรากฏการณแสงออโรรานี้ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเป็ นสําคัญ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หางมูรมันสคมอลล
ศูนยการคาและความบันเทิงที่ใหญที่สุดในใจกลางเมืองมูรมันสค มีพื้นที่กวา 80,000
ตารางเมตร มีเอกลักษณการออกแบบอันโดดเดนดวยสีสันอันสดใส ภายในมีรานสินคา
แบรนด รานอาหาร โรงภาพยนตร และศูนยความบันเทิงที่ครบครัน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ พรอมวอดกา

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้
ทานจะไดชมความน ารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขที่มีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป ไดเลี้ยงสุนัขพันธุนี้เพื่อใชในการลากเลื่อนบนนํ้ าแข็ง
หรือหิมะ

รถฮัสกี้ลากเลื่อน
สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) เป็ นสุนัขที่ไดรับการฝึ กพิเศษใหมีหน าที่ลาก
เลื่อน (ยานพาหนะที่ไมมีลอ) วิ่งไปบนนํ้ าแข็งหรือหิมะ สุนัขที่นิยมใชลากเลื่อนคือ "พันธุ
ไซบีเรียนฮัสกี้"

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



ลาแสงเหนือ

คํ่า

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนื อ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) เป็ นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ ายามคํ่าคืน ทามกลางทองฟ าที่ใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนั บลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิต รกรรมบนฟากฟ า ทําใหกลายเป็ น
เป าหมายของนั กเดินทางจากทั่วสารทิศ ที่อยากไปเห็นภาพแบบนี้ ดวยตาดวยเองสักครั้ง
แตการจะไดเห็นภาพแบบนั ้นไมใชเรื่องที่งายนั ก เพราะตองพึ่งพิงปั จจัยรอบดาน เพราะ
ฉะนั ้นจึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนที่จะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนื อดวยตาตัว
เอง
 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Park Inn by Radisson Polyarnye Zori or Meridian or Azimut Hotel, Murmansk หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

การพบปรากฏการณแสงออโรรานี้ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเป็ นสําคัญ

ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - วิหารเซ็น
ต เดอะซาเวียร - ถนนอารบัต
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
09.30 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารภายในสนามบิน (อาหารพื้นเมือง)
13.10 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย เที่ยวบินที่ SU1321 (ใชเวลาบินประมาณ
2 ชั่วโมง 20 นาที ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
นํ าทานแวะถายรูปเป็ นที่ระลึกดานหน า มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวา
มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถ ายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812
โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สําคัญของนิ กายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบ
พิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ
หมายเหต : หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน
จากนั ้นเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของที่ระลึก รานนั่ งเลน และยังมีศิลปิ นมานั่ งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปิ นเลนดนตรีเปิ ดหมวกอีกดวย ทาน
สามารถหาซื้อของที่ระลึกประเทศรัสเซียเป็ นของฝากไดจากที่นี่
คํ่า
บริการอาหาร ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่ Vega Izmailovo Hotel / Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานมูรมันสค
เป็ นทาอากาศยานที่ใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเที่ยวที่สําคัญทางตะวันตกเฉี ยง
เหนื อสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
วิหารนี้ สรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปั จจุบันวิหารนี้ ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Vega Izmailovo Hotel or Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
คําแนะนํ าเกี่ยวกับกระเป าสัมภาระ เนื่ องจากไฟลทบินภายในประเทศรัสเซีย มีการเขมงวดเรื่องการจํากัดนํ้ าหนั กกระเป า
สัมภาระ โดยสวนใหญ อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น หนั กไมเกิน 23 ก.ก. และถือขึ้น
เครื่องได ทานละ 1 ชิ้น หนั กไมเกิน 10 ก.ก. หากสายการบินจําเป็ นตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม เนื่ องจากจํานวนกระเป าหรือนํ้ า
หนั กกระเป าเกินกําหนด ลูกคาจําเป็ นตองชําระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณนํ้ าหนั กสัมภาระกอนเดิน
ทางทุกครั้ง
** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองที่พัก อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และ
สภาพอากาศ โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ **
หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

วันที่ 6


กิจกรรม

ตลาดอิสไมโลโว - สวน VDNKH - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว
- ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคาพื้นเมือง ซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึก
มากมาย ในราคาที่ถ ือวาคอนขางถูก ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (ตุกตาแมลูกดก) ผาพัน
คอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
จากนั ้นเดินทางสู VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็ นสถานที่จัดงานที่ใหญที่สุด
ในรัสเซีย ภายในพื้นที่เกือบ 1,500 ไร ที่นี้มีทั้งพิพิธภัณฑ อาคารจัดงานแสดง อควาเรียมจัดแสดงพันธุสัต วนํ้า สวนหยอม สวน
สัต วขนาดยอม สวนสาธารณะและพื้นที่พักผอนหยอนใจ ในชวงฤดูรอนที่นี่จะเป็ นพื้นที่สีเขียวที่มีนํ้าพุสวยงาม มีสวน
Ostankino ที่รมรื่นเหมาะแกการเดินเลน เมื่อเขาถึงฤดูหนาว พื้นที่นํ้าพุและสวนดอกไมจะถูกเปลี่ยนใหกลายเป็ นลานเสก็ต
ขนาดใหญที่สุดในยุโรป
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอวกาศ เมืองมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่มีความน าสน
ใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความยิ่งใหญของรัสเซียในชวงปี ค.ศ. 1960 ที่เป็ นยุคที่มนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่อง
ของทองฟ า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเคี่ยวกันอยางหนั กเพื่อพิชิต อวกาศใหได
ไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสู สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
คํ่า
19.20 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ SU270 (เที่ยวบินตรง) (ใชเวลาบิน
ประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดอิสไมโลโว
เป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่
ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

สวน VDNKH
ที่นี่เป็ นเสมือนกับนิ ทรรศการความสําเร็จของเศรษฐกิจแหงชาติ เป็ นงานแสดงสินคา
ทั่วไปและสวนสนุกในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ในพื้นที่เกือบ 1500 ไร ในชวงฤดู
รอนที่นี่จะเป็ นพื้นที่สีเขียวที่มีนํ้าพุสวยงาม และยังมีสวนดอกไมใหญที่สุดในรัสเซีย ใน
บริเวณ Expo Park อีกดวย

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว
พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ความน าสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความยิ่งใหญของรัสเซียในชวงปี
ค.ศ.1960 ที่เป็ นยุคที่มนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของทองฟ า เเละเกิดสงครามเย็นที่
ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเคี่ยวกันอยางหนั กเพื่อพิชิต อวกาศใหได เเละรัสเซียก็
นั บวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วาได ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั ้นถูกจัดเเส
ดงไวที่พิพิธภัณฑเเหงนี้ ที่ใครมาเที่ยวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเน นอน

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

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

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิส
์ ําหรับผูเดินทางที่ถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา (หน าปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทานั ้น กรณีที่ทานถือ
หนั งสือเดินทางราชการ (หน าปกสีนํ้าเงินเขม) หนั งสือเดินทางทูต (หน าปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนั งสือเดินทางพิเศษอื่นๆ
หากไมผานการอนุมัต ิของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝั่ งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ต าม
2.ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ต าม
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหน าหนั งสือเดิน และ
หน าวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัย และ ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
6. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหต นทุนสูงขึ้น
7. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น
8. นั กทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัต ิภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัต ิ
เทานั ้น
9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
10. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจา
หน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
11. คณะทัวรนี้ เป็ นการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็ นตองทองเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั ้นๆ กรณีที่ทานไมต องการใชบริการ
สวนใดสวนหนึ่ ง ไมวากรณีใดก็ต าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ต าม
12. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ น
การใหสิทธิล์ ูกคารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน (ในวันเวลา
ทําการ) กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ต าม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัต ิวีซา รอนั ดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไม
่

่

ไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ต าม คือ กอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรนั้นๆทันที
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Aeroflot Russian Airlines
ไมสามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ต ามซึ่งที่นั่งถูกระบุใหเป็ น
หมูคณะ
คาภาษีนํ้ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines อนุญาตใหโหลด
กระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีนํ้าหนั กรวมกันไมเกิน 23 กก. และ ถือขึ้นเครื่องได ทานละ 1 ชิ้น นํ้ า
หนั กรวมกันไมเกิน 10 กก.
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
แบบเตียงเสริม วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึ งถึง
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน
คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีต องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณา
สอบถามอัต ราคาบริการจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น หัวหน าทัวร ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนี ยม ทานละ 75 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา
(USD) หรือ คํานวนเป็ นเงินไทยประมาณ 2,300 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดิน
ทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
รายการทัวรอาจมีการปรับเปลี่ยน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัย และ
ผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นหลัก
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
อัต ราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถ ึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 75 USD
สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่กําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง

ตามความตองการของผูเดินทาง)
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ
1. เนื่ องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมต ิดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็ น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็ นตองแยกหองพัก เป็ น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนั กทองเที่ยวหรือเอเยนต
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือ
เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณอักษรเทานั ้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามดําเนิ นการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนิ นการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาส
ปอรต หน าแรกของผูเดินทาง สําเนาบัต รประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนั กขัต ฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน **
2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
2.3 แจงยกเลิกน อยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็ นตน **
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ต าม
4. สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหน าอยางน อย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางน อย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่
จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะให
บริการและดําเนิ นการตอไป
5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนิ นการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัต ิจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึ งถึง
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

