


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี

2 สนามบินโดโมเดโดโว	-	มอสโคว	-	จัตุรัสแดง	-	วิหารเซนตบาซิล	-
อนุสรณสถานเลนิน	-	หางกุม	-	ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว	-	สนามบิน
เมอรมานสค	-	เมืองเมอรแมนส	-	แสงเหนือ

พักที่		AZIMUT
HOTEL,
MURMANSK
หรือเทียบเทา

3 หมูบานซามี่	-	Husky	Park	-	ฮัสกี้ลากเลื่อน	-	แสงเหนือ
พักที่		AZIMUT
HOTEL,
MURMANSK
หรือเทียบเทา

4 พิพิธภัณฑเรื่องราวทองถิ่น	-	พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร	-
สนามบินเมอรมานสค	-	ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว	-	มอสโคว

พักที่
KORSTON
HOTEL
MOSCOW	หรือ
เทียบเทา
ระดับ4ดาว

5 วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	-	ถนนอารบัต	-	สนามบินโดโมเดโดโว

6 สนามบินชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

12	มี.ค.	60	-	17	มี.ค.	60 55,900	บาท 55,900	บาท 54,900	บาท 5,000	บาท



16.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตูหมายเลข	5	เคานเตอร	K	สายการบินสิงคโปรแอร
ไลน	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
19.30	น.	ออกเดินทางจาก	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินสิงคโปรแอรไลน	เที่ยวบินที่	SQ983	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
23.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินชางฮี	ประเทศสิงคโปร	เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

00.25	น.	ออกเดินทางสู	กรุงมอสโคว	โดย	สายการบินสิงคโปรแอรไลน	เที่ยวบินที่	SQ362	(บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)(ใชเวลาเดินทางประมาณ	11	ชั่วโมง)
06.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดโมเดโดโว	กรุงมอสโคว	ประเทศรัสเซีย(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย

4	ชั่วโมง)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางเขาสู	กรุงมอสโคว	เมืองหลวงของประเทศรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญทีสุดของ

ยุโรปมีประวัติศาสตรยาวนานถึง	850	ปี	นอกจากน้ียังเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การศึกษา	และ	การ
เดินทางของประเทศ	มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุด
ในยุโรป
นําทานชม	จัตุรัสแดง	ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไม

วาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา	หรือการประทวงทางการเมือง	ปัจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศ
กาลสําคัญๆ	เชน	วันปีใหม	วันชาติ	วันแรงงาน	และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่	2	บริเวณโดยรอบของจัตุรัส
แดงเป็นที่ตั้ง	ของกลุมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม	อันไดแก	วิหารเซนตบาซิล
นําทานชม	อนุสรณสถานเลนิน	ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลง

แกวครอบอยู



นําทานชม	หางสรรพสินคากุม	สถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมือง	สรางในปีค.ศ.1895	จําหนายสินคาจําพวก
แบรนดเนม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	น้ําหอม	และราคาคอนขางแพง
เทีย่ง
13.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินเชเรเมเตียโว	(เน่ืองจากไฟลทภายในประเทศรัสเซีย	มีการเขมงวด

กําหนดสําภาระ	จํากัดใหทานละ	1	ใบน้ําหนักไมเกิน	20	กิโลกรัม	ซึ่งบางครั้งอาจใหนําน้ําหนักสําภาระที่ขึน้
เครื่องมาชั่งรวมดวยทําใหอาจมีคาใชจาเพิ่มในกรณีที่สําภาระน้ําหนักเกิน	จึงขอความรวมมือในการคํานวนน้ํา
หนักสัมภาระกอนเดินทางทุกครั้ง)
15.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเมอรมานสค	(Murmansk)	โดย	สายการบินแอรโรฟลอตแอรไลน	เที่ยว

บินที่	SU1324
17.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมอรมานสค	เมืองเมอรมานสค	ประเทศรัสเซีย	เมืองทาเรือและศูนยกลาง

การบริหารแควนปกครองตนเองของรัสเซีย	และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับ
พรมแดนของนอรเวยและฟินแลนด
คํ่า
20.00	น.	นําทานชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ	แสงออโรรา	หรือแสงเหนือ	ปรากฏการณผิวดวงอาทิตย

ปะทุและปลดปลอยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหวงอวกาศ	ขั้วแมเหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอน
บางสวนเขาหาชั้นบรรยากาศโลก	และจะกระทบกับโมเลกุลของแกสที่ลองลอยอยูในชั้นบรรยากาศ	จึงทําใหเกิด
การเรืองแสงเป็นสีสันตางๆ	มักพบไดในชวงเดือนธันวาคม	–	มีนาคม	ของทุกปี	ซึ่งสามารถพบไดในรัศมี	300
ก.ม.จากขั้วโลกเทาน้ัน	(ทั้งน้ีการพบปรากฏการณแสงออโรราขึน้อยูกับสภาพอากาศในขณะน้ันดวย)
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสู	ทีพ่ัก

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก	จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลาง
กรุงมอสโกและทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออก
จากจัตุรัสแดงแหงน้ี	ชื่อจัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา	คําวา	แดง	ในชื่อจัตุรัส	มา
จากสีของคอมมิวนิสต	หรือสีของอิฐในบริเวณน้ันที่เป็นสีแดง	แตแทจริงแลวชื่อ
จัตุรัสแดง	มาจากภาษารัสเซียคําวา	ซึ่งในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา
สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย	ตั้งอยูที่จัตุรัสแดง	กรุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล	ผลจากชัยชนะ
ครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถรวมชาติไดเป็นปึกแผน	จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้
เมื่อปี	ค.ศ.	1555



เป็นที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมี
โลงแกวครอบอยู	ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน	นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผู
ยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต	พรรคคอมมิวนิสตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนคร
เซนตปีเตอรสเบิรก	มาเป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ	ค.ศ.1924	เพื่อเป็นเกียรติแก
เขา	แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก	มีสินคาอยางหลากหลายชนิด	หาง
สรรพสินคากุม	หรืออีกสถานที่หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ีมี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง	3	ชั้น	มี
รานคาเปิดให	บริการมากมายสําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปป้ิง
ถึง	200	รานคาดวยกัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว	หรือ	Sheremetyevo	International
Airport	เป็นสนามบินใหญอันดับ	2	ของประเทศ	รองจากสนามบินนานาชาติดา
มาเดดาวา	มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง	29	กิโลเมตร	และเป็นฐานของ
สายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโรฟล็อต	โดยในปี	2553	สนามบินแหงน้ี
รองรับผูโดยสาร	19.3	ลานคน

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้ง
อยูในสวนตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย	อาวโคลา	12	กิโลเมตร	จาก
Barents	Sea	บนชายฝ่ังทางเหนือของคาบสมุทรโคลา	ซึ่งอยูไมไกลจาก
ชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและฟินแลนด	แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว
เมอรมังสยังคงเป็นเมืองที่ใหญที่สุดทางเหนือของอารกติก

สนามบินเมอรมานสค	เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครอง
ตนเองของรัสเซีย	และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกล
กับพรมแดนของนอรเวยและฟินแลนด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่		AZIMUT	HOTEL,	MURMANSK	หรือเทียบเทา

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ	"แสงเหนือ"	หรือ	"แสงออโรรา"
(Aurora	Borealis)	ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน	ทามกลาง
ทองฟาที่ใสดุจคริสตัล	มองเห็นดาวนับลานดวง	สวยงามตระการตา	เสมือน
จิตรกรรมบนฟากฟา	ทําใหกลายเป็นเปาหมายของนักเดินทางจากทั่วสารทิศ
ที่อยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครั้ง	แตการจะไดเห็นภาพแบบน้ัน
ไมใชเรื่องที่งายนัก	เพราะตองพึ่งพิงปัจจัยรอบดาน	เพราะฉะน้ัน	จึงตองศึกษา
ขอมูลใหชัดเจน	และกอนที่จะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตาตัวเอง



เชา
นําทานเดินทางสู	หมูบานซามี	่ชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย	ที่ประกอบอาชีพลาสัตว	ซึ่งภายในจะมีกวาง

เรนเดียร	และสัตวเมืองหนาว	รวมไปถึงกิจกรรมที่นาสนใจ	อาทิเชน	ใหอาหารใหอาหารสัตว	และทดลองขี่กวาง
เรนเดียร	หรือขับขี่สโนวโมบิล	เป็นตน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1ชั่วโมง)
เทีย่ง	
นําทานเดินทางสู	ฟารมสุนัขพันธฮัสกี้	(Husky	Park)	ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู	เป็นพันธุที่

ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก	โดยอาศัยอยูในเขตหนาว	ซึ่งชาวแลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลากเลื่อน
บนน้ําแข็งหรือหิมะ
นําทานไดสัมผัสประสบการณ	นัง่รถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน	(Husky	Sledding)	โดยที่ฟารมน้ีจะบริการ

ตอนรับทานดวยชารอน	ขนมพื้นเมือง	กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน	ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับสู
โรงแรม
คํ่า
20.00	น.	นําทานชม	แสงออโรรา	ทามกลางทุงหิมะในคืนที่มืดมิด	(ทั้งน้ีการพบปรากฏการณแสงออโรราขึน้

อยูกับสภาพอากาศในขณะน้ันดวย)	ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับสูที่พัก

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานซามี่	(Sami	village)	ชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย	ที่ประกอบอาชีพ
ลาสัตว	ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร	และสัตวเมืองหนาว

	บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง	ณ	หมูบานชาวซามี่

ฟารมสุนัขพันธฮัสกี้	(	Husky	Park	)	ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู
เป็นพันธุที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก	โดยอาศัยอยูในเขตหนาว	ซึ่งชาว
แลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ

สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน	(Husky	Sledding)	สุนัขที่ไดรับการฝึกพิเศษใหมีหนาที่ลาก
เลื่อน(ยานพาหนะที่ไมมีลอ)วิ่งไปบนน้ําแข็งหรือหิมะ	สุนัขที่นิยมใชลากเลื่อน
คือ	พันธุไซบีเรียนฮัสกี้



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่		AZIMUT	HOTEL,	MURMANSK	หรือเทียบเทา

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ	"แสงเหนือ"	หรือ	"แสงออโรรา"
(Aurora	Borealis)	ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน	ทามกลาง
ทองฟาที่ใสดุจคริสตัล	มองเห็นดาวนับลานดวง	สวยงามตระการตา	เสมือน
จิตรกรรมบนฟากฟา	ทําใหกลายเป็นเปาหมายของนักเดินทางจากทั่วสารทิศ
ที่อยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครั้ง	แตการจะไดเห็นภาพแบบน้ัน
ไมใชเรื่องที่งายนัก	เพราะตองพึ่งพิงปัจจัยรอบดาน	เพราะฉะน้ัน	จึงตองศึกษา
ขอมูลใหชัดเจน	และกอนที่จะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตาตัวเอง

เชา
นําทานชม	พิพิธภัณฑเรื่องราวทองถิน่	(Museum	of	local	Lore)	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่

หรือแลปส	ชนพื้นเมืองที่เขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตปีค.ศ.1574
เทีย่ง
นําทานเขาชม	เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร	รุน	Lenin	ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก

ซึ่งไดปลดระวางและจอดเทียบทา	ใหนักทองเที่ยวไดเขาชมอยูที่เมืองมูรมานสก	น้ี	ขณะที่รุนอื่น	ๆ	ถัดมา	เชนรุน
Arctika,	Sevmorput	และรุนอื่นๆ	ยังปฏิบัติการอยูในทะเลอารคติก	เพื่อเปิดทางใหกับเรือเดินสมุทรในการ	ขนสง
สินคา	และบางลําก็ใชการนํานักทองเที่ยวไปสํารวจขั้วโลกเหนือ	North	Pole
15.30	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินเมอรมานสค	เพื่อทําการเช็คอินตัว๋และเดินทางกลับสูมอสโคว
18.40	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงมอสโคว	โดย	สายการบินแอรโรฟลอตแอรไลน	เที่ยวบินที่	SU1235
20.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว	กรุงมอสโคว	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑเรื่องราวทองถิ่น	(Museum	of	local	Lore)	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่อง
ราวของชาวซามี่หรือแลปส	ชนพื้นเมืองที่เขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตปีค.ศ.1574

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

รุน	Lenin	ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก	ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเขาชม	จอดเทียบทาอยูที่เมืองมูรมันสค



สนามบินเมอรมานสค	เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครอง
ตนเองของรัสเซีย	และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกล
กับพรมแดนของนอรเวยและฟินแลนด

	รับประทานอาหารคํ่า	บริการทานดวยอาหารกลอง
	พักที่	KORSTON	HOTEL	MOSCOW	หรือเทียบเทาระดับ4ดาว

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว	หรือ	Sheremetyevo	International
Airport	เป็นสนามบินใหญอันดับ	2	ของประเทศ	รองจากสนามบินนานาชาติดา
มาเดดาวา	มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง	29	กิโลเมตร	และเป็นฐานของ
สายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโรฟล็อต	โดยในปี	2553	สนามบินแหงน้ี
รองรับผูโดยสาร	19.3	ลานคน

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

เชา
นําทานเขาชม	วิหารเซนตซาเวียร	(หามถายภาพดานใน)	เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย	สราง

ขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน	เมื่อปี	ค.ศ.1812	โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	ใช
เวลากอสรางนานถึง	45	ปี	เป็นวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับ
ชาติ
นําทานสู	ถนนอารบัต	(Arbat	Street)	เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ	1	กม.	เป็นทั้งยานการคา	แหลงรวมวัย

รุน	รานคาของที่ระลึก	รานน่ังเลน	และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน	รูปลอเลียน	และศิลปินเลนดนตรีเปิด
หมวกอีกดวย
เทีย่ง
12.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตัวเดินทางกลับ
14.55	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน	เที่ยวบินที่	SQ361	****	(มีอาหาร

และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)(ใชเวลาเดินทางประมาณ	11	ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



**อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็น
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวยปกปอง
รัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบ
พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

ถนนอารบัต	เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ	Moscow	ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่	15	ในประวัติเมืองมอสโก	บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี
1493	ในสมัยศตวรรษที่	16	ในรัชสมัยกษตัริยอีวานจอมโหด	ถนนสายน้ีเป็นที่
อยูอาศัยของตํารวจลับ	ถนนอารบัตเป็นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม	น่ันก็คือ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ประมาณปี	1985	ถนนอารบัตไดกลาย
เป็นถนนคนเดิน	ตอมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รูจัก	และคึกคักที่สุด	เพราะเป็น
แหลงชุมนุมศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	ศูนยวัฒนธรรม	โรง
ละคร	เป็นตน

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

เชา
06.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินสิงคโปร	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
07.15	น.	ออกเดินทางกลับสู	สนามบิน	กรุงเทพฯโดย	สายการบินสิงคโปรแอรไลน	เที่ยวบินที่	SQ970

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
08.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	24	กก.
คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา



อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	24USD/ทริป/ทาน(คนขับ3USD,ไกด3USD/วัน/ทาน)
คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	18USD/ทริป/ทาน(3USD/วัน/ทาน)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

Passport	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหอเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น**
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**
การเดินทางในแตละครั้งจะ	ตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย	21	วัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด



ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก
นักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	


