
#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 โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล
(เลนินฮิลส) - สวนอนุสรณสถานแหงชัยชนะ - ประตูชัยมอสโคว   

Vega Izmailovo
Hotel or Prince
Park Hotel,
Moscow หรือเทียบ
เทา

2
สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร
- หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว -
โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร - ปืนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอาร
เมอร่ี

  

Vega Izmailovo
Hotel or Prince
Park Hotel,
Moscow หรือเทียบ
เทา

3 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค - อนุเสาวรียอัลโย
วา - คริสตจักรโดมทองคํา - อนุสรณสถานเรือดําน้ํา - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลัง
นิวเคลียร - ลาแสงเหนือ

  

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

4 หางมูรมันสคมอลล - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - รถฮัสก้ีลากเลื่อน - หมูบานซามิ
ประเทศรัสเซีย - ลาแสงเหนือ   

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

5 ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร -
ถนนอารบัต   

Vega Izmailovo
Hotel or Prince
Park Hotel,
Moscow หรือเทียบ
เทา

6 ตลาดอิสไมโลโว - สวน VDNKH - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - ทาอากาศยานเชเร
เมติเยโว    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว -
มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - สวนอนุสรณสถานแหง
ชัยชนะ - ประตูชัยมอสโคว

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร P สายการ
บิน Aeroflot Russian Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

10.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย เท่ียวบินท่ี SU271 (เท่ียวบินตรง)
(กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) ** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง
บิน **

บาย

16.20 น. เดินทางถึง สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางเขาสู เมืองมอสโคว (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ปี เป็น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไม
ลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

จากนั้นเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) ทานจะไดถายรูปวิวเมืองมอสโควยามค่ําคืน ซ่ึงบริเวณจุดชมวิว
แหงน้ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดท้ังหมดแบบพาโนรามา ถายรูปเป็นท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควท่ี
สรางเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรางดวยรูปทรงเดียวกัน

จากนั้นเดินทางสู สวนวิคตอรี (Victory Park) สวนสาธารณะท่ีสวยงามแหงน้ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรอยางสูง โดย
เป็นสัญลักษณแสดงถึงชัยชนะท่ีรัสเซียมีตอนาซีเยอรมัน สวนน้ีเปิดในปีค.ศ. 1995 เพ่ือระลึกถึงวันครบรอบ 50 ปีหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง

นําทานเดินไปบริเวณใกลๆกัน เพ่ือถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ ประตูชัย (Triumphal Arch) ซ่ึงอนุสาวรียแหงน้ีเป็นเครื่อง
เตือนใจอันย่ิงใหญถึงประวัติศาสตรอันยาวนานของรัสเซียในดานการทหารท่ีทรงพลังและแข็งแกรง ประตูชัยของมอสโควสราง
ขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองชัยชนะทางทหารเชนเดียวกับประตูชัยของโรมสมัยโบราณ สัญลักษณแหงน้ีแสดงถึงจุดเปล่ียนของรัสเซียใน
ดานการรําลึกถึงความสําเร็จ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักท่ี Vega Izmailovo Hotel / Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 บาย



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นประเทศรัสเซีย ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

มอสโคว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

สวนอนุสรณสถานแหงชัยชนะ

ประตูชัยมอสโคว

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

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

มีอีกชื่อเรียกวาเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ี
อยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

เป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นสัญลักษณของความทรงจําของผูคนในหนาประวัติอันนาเศราและกลา
หาญในประวัติศาสตรของมาตุภูมิ เป็นพิพิธภัณฑของเรารวบรวมทุกยุคของรัสเซียท่ีผาน
มา ท่ีน่ีเป็นท่ีเก็บความทรงจําของสงครามท่ีย่ิงใหญและเลวรายท่ีสงผลกระทบตอทุก
ครอบครัวในประเทศรัสเซีย

เป็นหน่ึงในประตูชัยท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียังคงอยูในมอสโคว ถูกสรางขึ้นในปี 1829 บนจัตุรัส
Tverskaya ออกแบบของโจเซฟโบเว เพ่ือท่ีจะระลึกถึงชัยชนะของนโปเลียนในรัสเซียใน
สงครามปาตริโอติค เมื่อปี 1814 ซุมประตูถูกสรางดวยอิฐท่ีเรียงรายไปคอลัมนและรูปป้ัน
สวนพ้ืนท่ีโลงรอบๆ ซุมประตูนั้นเป็นท่ีรูจักกันในชื่อ Victory Square

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Vega Izmailovo Hotel or Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล -
หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน - พระรา
ชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลิน
ขึ้นมาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art)

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ี
แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปีใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงาน
สงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยท่ีเดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเป็นท่ี
ระลึกคูกับมหาวิหารแหงน้ี

จากนั้นชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง
5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995

นําทานชม หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี
ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ีมีชื่อเสียงท่ี
เป็นรุนลาสุด (New Collection)

นําทานชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือ
สถานท่ีพักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเครงขรึมแตยังคงความย่ิงใหญ เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลา
ในอดีตซ่ึงเปิดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปีแลวก็ตาม ท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนิ
นนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

จากนั้นเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับท่ีเมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ

บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาว
อิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก

หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

นําทานผานชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล
มิคาเอล ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปีเตอรมหาราช

จากนั้นผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรง
ประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครม
ลินแหงน้ี

นําทานผานชม ปืนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1586 ตองการใหเป็นปืนใหญท่ีสุดในโลก ท่ียัง
ไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

้ ่ ่ ่



จากนั้นเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุด
ของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะทรัพยสมบัติล้ําคาของเจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 ดานในจัดแสดงโชวสิ่ง
สําคัญหลากหลายอยางเชน ชุดไขฟาแบรเช (FABERGE), มงกุฎโมนามาด (MONOMACHUS CAP), มงกุฎของพระนางแอ
นนา, ราชรถ ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักท่ี Vega Izmailovo Hotel or Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หอนาฬิกาซาวิเออร

หางกุม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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



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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

พระราชวังเครมลิน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

ระฆังพระเจาซาร

ปนใหญพระเจาซาร

 บาย

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

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

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

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

เป็นปืนใหญท่ีหลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธชนิดน้ี โดย
ใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก



วันท่ี 3 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค
- อนุเสาวรียอัลโยวา - คริสตจักรโดมทองคํา - อนุสรณสถาน
เรือดําน้ํา - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - ลาแสง
เหนือ

 หมายเหตุ หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Vega Izmailovo Hotel or Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา แบบกลอง

06.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

09.30 น. ทานเดินทางสู สนามบินมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย เท่ียวบินท่ี SU1320 (ใชเวลาบินประมาณ 2
ชั่วโมง 20 นาที ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

บาย

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย

นําทานเดินทางเขาสู เมืองมูรมันสค (Murmansk) เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของรัสเซีย
และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของประเทศนอรเวยและประเทศฟินแลนด

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

จากนั้นเดินทางสู อนุสาวรียผูกลา (Alesha Monument) อนุสาวรียแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม ค.ศ.1974
ถือเป็นวันครบรอบ 30 ปี ตอการพายแพของกองทัพเยอรมันในแถบอารกติก เป็นรูปป้ันทหารในเสื้อคลุมท่ีมีปืนไรเฟิลสะพาย
ไหลของเขา ความสูงของฐานคือ 7 เมตร รูปป้ันสูง 35.5 เมตร ถือเป็นรูปป้ันท่ีสูงเป็นอันดับสองของรัสเซีย น้ําหนักรวม
ประมาณ 5,000 ตัน

จากนั้นเดินทางสู คริสตจักรโดมทองคํา (Church of the Saviour on the Waters) โบสถแหงน้ีสรางขึ้นในปี ค.ศ.
2002 เกิดจากการรวมบริจาคของชาวเมืองซ่ึงตองการเป็นสวนหน่ึงของอนุสรณสถานท่ีอุทิศใหกับคณะของลูกเรือชาวเมอรมัน
สคท่ีเสียชีวิตในเหตุการณเรือดําน้ําระเบิด ซ่ึงลูกเรือท้ังหมด 118 คนเสียชีวิตในปี 2000 ในระหวางการฝึกปฏิบัติการทางทะเล
ในทะเลเรนท

จากนั้นเดินทางสู อนุสรณเรือดําน้ํา (Kursk submarine Memorial) ซ่ึงอยูบริเวณใกลกันกับคริสตจักรโดมทองคํา เป็น
จุดท่ีตั้งสวนของหัวเรือดําน้ํา ท่ียังคงสมบุรณท่ีสุดเพ่ือเป็นอนุสรณท่ีไวรําลึกถึง ลูกเรือท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณเรือดําน้ําระเบิดใน
วันท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ. 2000 ระหวางการฝึกซอมครั้งแรกในรอบกวาสิบปี จากเหตุการณดังกลาวทําใหลูกเรือเสียชีวิตท้ังหมด
118 คน

จากนั้นเดินทางสู พิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear Powered Icebreakers) รุน Lenin เป็นเรือ
ทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรกสรางในปี ค.ศ. 1958 ซ่ึงไดปลดระวางและจอดเทียบทาใหนักทองเท่ียวไดเขาชมอยูท่ีเมืองมูร
มันสคแหงน้ี ขณะท่ีรุนอ่ืนๆ ถัดมา เชนรุน Arctika , Sevmorput และรุนอ่ืนๆ ยังปฏิบัติการอยูในทะเลอารคติก เพ่ือเปิดทาง
ใหกับเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคาและบางลําก็ใชการนํานักทองเท่ียวไปสํารวจขั้วโลกเหนือ North Pole

ค่ํา

่ ่



บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก (อาหารบุฟเฟต)

พักท่ี Park Inn by Radisson Polyarnye Zori / Meridian / Azimut Hotel, Murmansk หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ทาอากาศยานมูรมันสค

มูรมันสค

อนุเสาวรียอัลโยวา

คริสตจักรโดมทองคํา

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญทางตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซียตรงบริเวณอาวโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของ
รัสเซียกับนอรเวยและฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว มูรมันสคยังคงเป็นเมือง
ท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือของอารกติก นอกจากน้ี มูรมันสคยัเป็นเมืองลาแสงเหนือท่ีเรา
สามารถเขาถึงไดงายท่ีสุดดวย

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

คริสตจักรโดมทองคําแหงน้ีสรางขึ้นในปี 2002 ผานการบริจาคจากผูคนในมูรมันสค เพ่ือ
สรางท่ีน่ีใหเป็นสวนหน่ึงของอนุสรณประจําเมืองจากโศกนาฎกรรมหน่ึงในปี 2000 ซ่ึง
เป็นเหตุการณท่ีมีคน 118 คนเสียชีวิตในระหวางการฝึกปฏิบัติการทางทะเลในทะเลเร
นท



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 หางมูรมันสคมอลล - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - รถฮัสก้ีลากเล่ือน
- หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ลาแสงเหนือ

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

คําแนะนําเกี่ยวกับกระเปาสัมภาระ เน่ืองจากไฟลทบินภายในประเทศรัสเซีย มีการเขมงวดเรื่องการจํากัดน้ําหนักกระเปา
สัมภาระ โดยสวนใหญ อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น หนักไมเกิน 23 ก.ก. และถือขึ้น
เครื่องได ทานละ 1 ชิ้น หนักไมเกิน 10 ก.ก. หากสายการบินจําเป็นตองเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม เน่ืองจากจํานวนกระเปาหรือน้ํา
หนักกระเปาเกินกําหนด ลูกคาจําเป็นตองชําระเองตามจริงท้ังหมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณน้ําหนักสัมภาระกอนเดิน
ทางทุกครั้ง

** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองท่ีพัก อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และ
สภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ **

อนุสรณสถานเรือดํานํ้า

พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร

บันทีกรายชื่อและเหตุการณท่ีสําคัญท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีเกิดเหตุเรือดําน้ําลม

เป็นพิพิธภัณฑท่ีนําเสนอเรือรุนเลนิน ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขาชม โดยเรือน้ีจอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมัน
สค

ลาแสงเหนือ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หางสรรพสินคามูรมันสค (Murmansk Shopping Mall) เป็นหางสรรพสินคาท่ีอยูใจกลางเมือง ไม
ไกลจากบริเวณท่ีพักมากนัก ทานสามารถเดินชอปป้ิงสินคาตางๆภายในหางน้ีไดตามอัธยาศัย ซ่ึงประกอบดวยโซนตางๆมากมาย
อาทิเชน เสื้อผา กระเปา รองเทา รานอาหาร ซุปเปอรมาเก็ต ขนม ของสด ของขึ้นชื่อตางๆของรัสเซีย

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ พรอมวอดกา)

จากนั้นเดินทางสู ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Park) ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เป็นพันธุท่ีเฉลียวฉลาดและ
แข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะ

ใหทานไดสัมผัสประสบการณ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน (Husky Sledding) หรือสนุกกับกิจกรรม สโนโมบิล
สําหรับทานท่ีอยากเก็บภาพนองหมาท่ีนารัก ก็สามารถถายรูปเป็นท่ีระลึกกลับไปไดดวย โดยท่ีฟารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวย
ชารอน ขนมพ้ืนเมือง กับบรรยากาศตอนรับท่ีแสนจะอบอุน

จากนั้นเดินทางสู หมูบานซามี่ (Sami Village) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเป็นชนเผาพ้ืนเมืองด้ังเดิมของ
รัสเซีย ท่ีประกอบอาชีพลาสัตวในการดํารงคชีพ ซ่ึงภายในบริเวณหมูบานจะมีกวางเรนเดียร และสัตวเมืองหนาวอ่ืนๆ รวมไปถึง
กิจกรรมท่ีนาสนใจใหทานไดรวมสนุกเชน น่ังกวางเรนเดียรลากเล่ือน ใหอาหารกวางเรนเดียร ถายรูปกับกวาง เป็นตน

ค่ํา

บริการอาหาร ณ หมูบานชาวซามี่ (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Park Inn by Radisson Polyarnye Zori / Meridian / Azimut Hotel, Murmansk หรือเทียบเทา

นําทาน ชมปรากฎการณแสงออโรรา (Aurora / Northern Lights) เป็นคืนท่ีสอง สัมผัสประสบการณใหม ชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติ ทามกลางทุงหิมะในคืนมืดมิด ทานจะพบกับแสงออโรราหรือแสงเหนือ ปรากฏการณผิวดวงอาทิตยปะทุ
และปลดปลอยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหวงอวกาศ หรือท่ีเรียกวาลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผานเขามา
ใกลโลก ขั้วแมเหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางสวนเขาหาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแกสท่ีลอง
ลอยอยูในชั้นบรรยากาศ จึงทําใหเกิดการเรืองแสงเป็นสีสันตางๆ โดยสวนใหญมักพบไดในชวงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุก
ปี ซ่ึงสามารถพบไดในรัศมี 300 ก.ม. จากขั้วโลกเทานั้น

**พิเศษเพ่ือเพ่ิมความอบอุนใหรางกาย ทานจะไดทดลองวอดกาในระหวางท่ีตามลาแสงเหนืออีกดวย**
หมายเหตุ : การพบปรากฏการณแสงออโรราน้ี ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ

หางมูรมันสคมอลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศูนยการคาและความบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในใจกลางเมืองมูรมันสค มีพ้ืนท่ีกวา 80,000
ตารางเมตร มีเอกลักษณการออกแบบอันโดดเดนดวยสีสันอันสดใส ภายในมีรานสินคา
แบรนด รานอาหาร โรงภาพยนตร และศูนยความบันเทิงท่ีครบครัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ พรอมวอดกา

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้

รถฮัสกี้ลากเลื่อน

 บาย

ทานจะไดชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขท่ีมีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็ง
หรือหิมะ

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



วันท่ี 5 ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - วิหารเซ็น
ต เดอะซาเวียร - ถนนอารบัต

 หมายเหตุ การพบปรากฏการณแสงออโรราน้ี ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย
เป็นหมูบานของชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

ลาแสงเหนือ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

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

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน (อาหารพ้ืนเมือง)

13.10 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย เท่ียวบินท่ี SU1321 (ใชเวลาบินประมาณ
2 ชั่วโมง 20 นาที ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

นําทานแวะถายรูปเป็นท่ีระลึกดานหนา มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันวา
มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812
โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบ
พิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ

หมายเหต : หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

จากนั้นเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย ทาน
สามารถหาซ้ือของท่ีระลึกประเทศรัสเซียเป็นของฝากไดจากท่ีน่ี

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Vega Izmailovo Hotel / Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

คําแนะนําเกี่ยวกับกระเปาสัมภาระ เน่ืองจากไฟลทบินภายในประเทศรัสเซีย มีการเขมงวดเรื่องการจํากัดน้ําหนักกระเปา
สัมภาระ โดยสวนใหญ อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น หนักไมเกิน 23 ก.ก. และถือขึ้น
เครื่องได ทานละ 1 ชิ้น หนักไมเกิน 10 ก.ก. หากสายการบินจําเป็นตองเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม เน่ืองจากจํานวนกระเปาหรือน้ํา
หนักกระเปาเกินกําหนด ลูกคาจําเป็นตองชําระเองตามจริงท้ังหมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณน้ําหนักสัมภาระกอนเดิน
ทางทุกครั้ง

** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองท่ีพัก อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และ
สภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ **

หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

ทาอากาศยานมูรมันสค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองมูรมันสค เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญทางตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูใกลเมือง Murmashi ในชานเมืองทาง
ใตของเมืองมูรมันสค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

ถนนอารบัต

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Vega Izmailovo Hotel or Prince Park Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



วันท่ี 6 ตลาดอิสไมโลโว - สวน VDNKH - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว
- ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคาพ้ืนเมือง ซ่ึงทานจะไดพบกับสินคาของท่ีระลึก
มากมาย ในราคาท่ีถือวาคอนขางถูก ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (ตุกตาแมลูกดก) ผาพัน
คอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

จากนั้นเดินทางสู VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็นสถานท่ีจัดงานท่ีใหญท่ีสุด
ในรัสเซีย ภายในพ้ืนท่ีเกือบ 1,500 ไร ท่ีน้ีมีท้ังพิพิธภัณฑ อาคารจัดงานแสดง อควาเรียมจัดแสดงพันธุสัตวน้ํา สวนหยอม สวน
สัตวขนาดยอม สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ ในชวงฤดูรอนท่ีน่ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีน้ําพุสวยงาม มีสวน
Ostankino ท่ีรมรื่นเหมาะแกการเดินเลน เมื่อเขาถึงฤดูหนาว พ้ืนท่ีน้ําพุและสวนดอกไมจะถูกเปล่ียนใหกลายเป็นลานเสก็ต
ขนาดใหญท่ีสุดในยุโรป

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอวกาศ เมืองมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความนาสน
ใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความย่ิงใหญของรัสเซียในชวงปี ค.ศ. 1960 ท่ีเป็นยุคท่ีมนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่อง
ของทองฟา เเละเกิดสงครามเย็นท่ีทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเค่ียวกันอยางหนักเพ่ือพิชิตอวกาศใหได

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

ค่ํา

19.20 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เท่ียวบินท่ี SU270 (เท่ียวบินตรง) (ใชเวลาบิน
ประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

ตลาดอิสไมโลโว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

สวน VDNKH บาย

ท่ีน่ีเป็นเสมือนกับนิทรรศการความสําเร็จของเศรษฐกิจแหงชาติ เป็นงานแสดงสินคา
ท่ัวไปและสวนสนุกในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ในพ้ืนท่ีเกือบ 1500 ไร ในชวงฤดู
รอนท่ีน่ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีน้ําพุสวยงาม และยังมีสวนดอกไมใหญท่ีสุดในรัสเซีย ใน
บริเวณ Expo Park อีกดวย



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

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

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

 กิจกรรม เชา

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

2.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

6. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

8. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

10. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

12. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลา
ทําการ) กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไม
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ไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรนั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Aeroflot Russian Airlines

ไมสามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ตามซ่ึงท่ีน่ังถูกระบุใหเป็น
หมูคณะ

คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines อนุญาตใหโหลด
กระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 23 กก. และ ถือขึ้นเครื่องได ทานละ 1 ชิ้น น้ํา
หนักรวมกันไมเกิน 10 กก.

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
แบบเตียงเสริม วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน    

คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณา
สอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น หัวหนาทัวร ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม ทานละ 75 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา
(USD) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,300 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดิน
ทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
รายการทัวรอาจมีการปรับเปล่ียน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ

ผลประโยชนของผูเดินทางเป็นหลัก

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท 

อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 75 USD 

สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง



ตามความตองการของผูเดินทาง)

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด

** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท


