


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	มอสโคว
พักที่	Korston
หรือเทียบ
เทา

2 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	สแปรโรวฮิล	หรือ	เลนินฮิลส	-	ทาอากาศ
ยานเชเรเมติเยโว	-	เมืองเมอรแมนส	-	แสงเหนือ

พักที่
Poliarnie
Zori	หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานซามี่	-	เมืองเมอรแมนส	-	เรือลุยน้ําแข็ง	-	อนุเสาวรียอัลโยวา	-	แสง
เหนือ

พักที่
Poliarnie
Zori	หรือ
เทียบเทา

4 สนามบินเมอรมานสค	-	มอสโคว	-	ถนนอารบัต
พักที่	Korston
หรือเทียบ
เทา

5 พระราชวังเครมลิน	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	หอระฆังอีวาน	-	พิพิธภัณฑอารเม
อรี่	-	จัตุรัสแดง	-	วิหารเซนตบาซิล	-	หางกุม

พักที่	Korston
หรือเทียบ
เทา

6 วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	-	ตลาดอิสเมลอฟสกี้	-	สนามบินโดโมเดโดโว

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

2	ธ.ค.	60	-	8	ธ.ค.	60 ฿60,500 ฿55,500 ฿55,500 ฿8,900



เวลาชากวาประเทศไทยประมาณ	4	ชัว่โมง

ชวงเชา-ชวงบาย
08.00	น.	นัดคณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	4	เคานเตอร	D	สาย

การบินไทย	เจาหนาที่พรอมคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
10.50	น.	ออกเดินทางสูกรุงมอสโคว	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG974
17.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดโมเดโดโว	กรุงมอสโคว	สหพันธรัฐรัสเซีย	หลังผานขั้นตอนการ

ตรวจหนังสือเดินทาง	รอรับสัมภาระเรียบรอย
จากน้ันนําทานเดินทางสูใจกลาง	กรุงมอสโคว	Moscow	(เวลาชากวาประเทศไทยประมาณ	4	ชั่วโมง)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	Korston	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Korston	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานชม	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับสถาปัตยกรรม

หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตง	ประดับประดาภายในสถานีตางๆ	ดวยกระจกสี	หินออน	ฯลฯ	จนไดรับ
การยกยองวาเป็นสถานีรถไฟใตดินแหงเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง	และยังเป็นสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซีย
สามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญ	มีประวัติศาสตร	ความเป็นชาตินิยม	และวัฒนธรรมประเพณีอัน
สวยงาม	ดวยการตกแตงของแตละสถานีน้ันมีความแตกตางกันดวย	ประติมากรรม	โคมไฟระยา	เครื่องแกว	หิน
แกรนิต	หินออน	ลวนแลวแตปราณีตสวยงาม	หากไดมาเยือนแดนหมีขาวแหงน้ี

จากน้ันนําทานเดินทางสู	“ยอดเขาสแปรโรวฮิล	หรือเลนินฮิลส	Sparrow	Hills”	จุดชมวิวที่มองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนิน
เขานกกระจอกแหงน้ีเป็นที่ตั้งบานพักของตน	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว	และเป็น
จุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว

และใหทาน	ถายรูปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว	เป็นมหาวิทยาลัยที่
เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย	โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลินที่เป็นเอกลัษณของการกอสราง
อาคารแบบรัสเซีย	ไดรับการกอตั้งขึน้ในปี	1755	โดยมิคาอิลซอฟ	นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลาน้ัน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการตั้งชื่อตามเขาในปี	1940
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินเซเรเมทเยโว	เพื่อนําทานเดินทางสูเมืองเมอรมังส
15.30	น.	ออกเดินทางจากมอสโคว	โดยสายการบินภายในประเทศ	เทีย่วบินที	่SU1324	*(สายการ

บินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพ
อากาศ)*

ชวงคํ่า
18.05	น.	เดินทางถึงเมืองเมอรมังส	Murmansk	เมืองทาทีต่ัง้อยูทางตอนเหนือของรัสเซีย
จากน้ันใหทานรับสัมภาระและเดินทางเขาสูใจกลางเมือง
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองเมอรมังส	เมืองทาของรัฐเมอรมังสหรือมูรมันสค	ออบลาส	Murmansk	Oblast

ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา	Kola	Bay	โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร	เป็นเมืองที่อยูติดกับประเทศฟินแลนด
และนอรเวย	ซึ่งเป็นเมืองทาที่สําคัญในการมุงหนาสูเขตอารคติก
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	Poliarnie	Zori	หรือระดับเทียบเทา
หลังจากเขาทีพ่ักแลว	พรอมกันทีล่อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางออกไปชมแสงเหนือ

หรือปรากฏการณออโรรา	Northern	Light	ซึง่เป็นปรากฏการณทางธรรมทีมี่แสงเรืองบนทองฟ าใน
เวลากลางคืน	โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขัว้โลก	โดยบางครัง้จะเรียกวา	แสงเหนือ	หรือ	แสงใต
ขึ้นอยูกับแหลงกําเนิด	ปรากฏการออโรราเป็นตัวอยางปรากฏการณทางฟิสิกสทีน่าทึงทีสุ่ดทีเ่กิดขึ้น
ในอวกาศทีใ่กลพื้นโลก	มันอาจปรากฏจากสิง่จางๆ	เป็นวงน่ิง	แลวระเบิดออกมาเป็นสีตางๆ	พุง
กระจายภายในเวลาไมกีว่ินาที	บางครัง้จะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น	หรือในเวลาอื่นอาจเห็น
มันพุงสูงขึ้นสูทองฟ า	แตความจริงแลว	แสงออโรรานัน้เกิดขึ้นทีค่วามสูงจากพื้นโลก	ประมาณ	100
ถึง	300	กิโลเมตร	บริเวณทีอ่ยูบริเวณบรรยากาศชัน้บนทีอ่ยูใกลกับอวกาศ	ชวงทีเ่หมาะสมในการชม
แสงเหนือ	ประมาณเดือน	ต.ค.-มี.ค.	หรือฤดูหนาว	ชวงเวลาประมาณ	22.00-24.00	น.(ปรากฏการณ
แสงเหนือเป็นปรากฏการณทางธรรทชาติ	ไมสามารถกําหนดลวงหนาได	การเห็นแสงเหนือจึงไม
สามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยและความปลอดโปรงของ
ทองฟ าในเวลานัน้

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.



สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและ
สภาพอากาศ
ปรากฏการณแสงเหนือเป็นปรากฏการณทางธรรทชาติ	ไมสามารถกําหนดลวงหนาได	การเห็น

แสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยและความปลอด
โปรงของทองฟ าในเวลานัน้

หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็นจุดที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Poliarnie	Zori	หรือเทียบเทา

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

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโลโวซีโร	Lovozero	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางตอนใตของเม

อรมังส	เป็นที่ตั้งของ	หมูบานซามิ	Sami	Village	หมูบานชาวพื้นเมืองแหงเขตทุนดรา	สัมผัสถึงวิถีชีวิต
ศิลปะวัฒนธรรม	ประเพณี	และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอน
เหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย	โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิม



ชมฟารมกวางเรนเดียร	โดยเลี้ยงเพื่อใชประโยชนในการเดินทางรวมทั้งเป็นสัตวเศรษฐกิจและสัมผัส
ประสบการณน่ังรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร	รถสโนวโมบิล	อีกทั้งทานจะไดศึกษาประวัติศาสตรและสัมผัส
วิถีชีวิตของชาวซามิ	โดยใชชีวิตตามหลักธรรมชาติ	ยึดถือหลัก	ธาตุทั้งสี่	คือ	ดิน	น้ํา	ลม	และไฟ	และปัจจัยในการ
ดํารงชีวิตหาขอคือ	ความรัก	ความสุข	โชคชะตา	เวรกรรม	และสุขภาพ	สนุกกับกิจกรรมตางๆ	โดยไมมีคาใชจาย
เพิ่มเติม	(กิจกรรมขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	อาทิ	น่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน,	น่ังรถสโนวโมบิลตะลุย
หิมะ,	ใหอาหารกวางเรนเดียร,	รวมกิจกรรมเลนเกมสแบบพื้นเมือง	เชน	ชักเยอ,	เตะบอล	หรือใสชุดพื้นเมืองถาย
รูปกับมุมสวยๆ	ในหมูบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมืองทีห่มูบานซามิ

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเมอรมังส	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
จากน้ันนําทานชมเมืองเมอรมังส	ชมสิ่งกอสรางสําคัญตางๆ	ของเมือง	เก็บภาพความประทับใจภายนอกกับ

เรือทําลายน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียรเลนิน	Lenin	Ice	Breaker	เรือสําหรับการสํารวจอารกติกหรือสงคราม
สอดแนม	ซึ่งเป็นเรือตัดน้ําแข็งรุนแรกของโลกและของรัสเซียที่ใชพลังงานนิวเคลียร	เปิดตัวเมื่อปี	ค.ศ.1957
จอดเทียบทาอยูในเมืองเมอรมังสแหงน้ี	หลังปลดประจําการมากกวา	8	ปี	ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพื่อเปิด
ทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา	ปัจจุบันเปิดใหผูที่สนใจและบุคคลทั่วไปเขาชม	ชมภายในเรือที่มี
การตกแตงอยางสวยงาม	ประกอบไปดวยหองตางๆ	มากมาย	อาทิ	หองประชุม	หองควบคุม	หองบังคับการที่อยู
บนสุดของเรือ	หองแผนที่และสะพานกัปตัน	เป็นตน

จากน้ันนําทานชม	อนุสรณสถานอัลโยชา	Alyosha	Monumentอนุสรณสถานของทหารรัสเซียกับทหาร
โซเวียตและเหลาลูกเรือนักบินเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่	2	โดยสรางขึน้บนเนินเขาที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของอาวโคลา	เพื่ออุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการ
รุกคืบจากกองทัพเยอรมัน	อนุสรณแหงน้ีไดรับการออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนาม	Pokrovsky	โดยเริ่ม
กอสรางขึน้เมื่อปี	1974	เป็นรูปป้ันทหารถือปืนที่มีขนาดใหญและมีความสูงกวา	35.5	เมตร	น้ําหนักกวา	5,000
ตัน	ประกอบไปดวยคําจารึกตางๆ	เกี่ยวกับการสูรบ	และไดมีพิธีเปิดอยางเป็นทางการเมื่อวันที่	19	ต.ค.1974

ใหทานถายรูปกับโบสถเซนตนิโคลัส	St.Nicholas	Cathedral	โบสถประจําเมืองนิกายออรโทดอกส	ดวยรูป
แบบการสรางโบสถคลายโบสถอัสสัมชัญในมอสโคว	สรางขึน้ในระหวางปี	1986-1989	ชวงปลายการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต	ประชาชนตางเรียกรองใหมีศูนยรวมจิตใจ	โบสถน้ีจึงสรางดวยสถาปัตยกรรมแบบ
เรียกงายแตกลับแฝงไวดวยความศรัทธาจากประชาชน	และถายรูปกับปอมปราการของเมืองเมอรมังส

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	Poliarnie	Zori	หรือระดับเทียบเทา
หลังจากเขาทีพ่ักแลว	พรอมกันทีล่อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางออกไปตาลาหาแสงเหนือ

หรือปรากฏการณออโรรา	Northern	Light	อีกครัง้ซึง่เป็นปรากฏการณทางธรรมทีมี่แสงเรืองบน
ทองฟ าในเวลากลางคืน	โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขัว้โลก	โดยบางครัง้จะเรียกวา	แสงเหนือ
หรือแสงใต	ขึ้นอยูกับแหลงกําเนิด	(ปรากฏการณแสงเหนือเป็นปรากฏการณทางธรรทชาติ	ไม
สามารถกําหนดลวงหนาได	การเห็นแสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไมขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศเอื้ออํานวยและความปลอดโปรงของทองฟ าในเวลานัน้)

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

หมูบานซามี่	(Sami	village)	ชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย	ที่ประกอบอาชีพ
ลาสัตว	ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร	และสัตวเมืองหนาว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมืองที่หมูบานซามิ



กิจกรรมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
ปรากฏการณแสงเหนือเป็นปรากฏการณทางธรรทชาติ	ไมสามารถกําหนดลวงหนาได	การเห็น

แสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยและความปลอด
โปรงของทองฟ าในเวลานัน้

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

ชมความสวยงามสองฝ่ังแมน้ํา	Moskva	ดื่มดํ่ ารับบรรยากาศในชวงฤดูหนาว

อนุเสาวรียอัลโยวา	(Alyosha	Monument)	ซึ่งเป็นอนุสาวรียรูปป้ันทหารขนาด
ใหญตั้งตระหงานมองเห็นในระยะไกล	สรางขึน้เพื่อระลึกถึงทหารโซเวียตที่สู
รบในสมรภูมิอารคติกในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ซึ่งรูปป้ันอนุสาวรียแหงน้ีมี
ความสูงถึง	7	เมตร	เรียกไดวาเป็นรูปป้ันที่ใหญเป็นอันดับสองของรัสเซีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Poliarnie	Zori	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเช็คเอาททีพ่ัก	จากนัน้นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองเมอรมังส
10.50	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ	เทีย่วบินที	่SU1321	*(สายการบินและเวลา

บินอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ)*
13.10	น.	เดินทางถึงสนามบินเซเรเมทเยโว	กรุงมอสโคว	ใหทานรับสัมภาระ
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองมอสโคว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน



สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและ
สภาพอากาศ

ชวงบาย	
นําทานชอปป้ิงยาน	ถนนอารบัต	(Arabat	Street)	ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่	15	ในอดีตเป็นที่อยู

ของชนชั้นขุนนาง	และศิลปินที่มีผูอุปถัมภ	ตอมาในสมัยสหภาพโซเวียต	ถนนอารบัตเป็นยานที่พักของสมาชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย	เป็นแหลง
ของศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าแบบพื้นเมืองทีฮ่ารดร็อคคาเฟ
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	Korston	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

สนามบินเมอรมานสค	เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครอง
ตนเองของรัสเซีย	และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกล
กับพรมแดนของนอรเวยและฟินแลนด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

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

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

	รับประทานอาหารคํ่าแบบพื้นเมืองที่ฮารดร็อคคาเฟ
	พักที่	Korston	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังเครมลิน	สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกําเนิดแหงประวัติศาสตร



รัสเซีย	ที่มีอายุยาวนานกวา	850	ปี	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1147	โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ	เจาชายยูริ	โดลโก
รูกี	มีรับสั่งใหสรางเพื่อใชปองกันศัตรู	ในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา	ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุง
มอสโคว	ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา	ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ
และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลายแหง	เชน	สภาคองเกรส	วิหารตางๆ	หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งกอสราง
อื่นๆ	อีกมากมาย

ชม	โบสถอัสสัมชัญ	วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มี
มากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก
ชมป อมปืนใหญ,	หอระฆังพระเจาอีวานและ	ชมระฆังยักษทีใ่หญทีสุ่ดในโลก	(หมายเหตุ:	จํากัดรอบ

เวลาในการเขาชมเพียงวันละ	4	รอบเทาน้ันคือ	10.00	/12.00	/	14.30	/16.30	น.	(ปิดวันพฤหัสบดี)	ดังน้ันกรุณา
ตรงตอเวลานัดหมายอยาง	เครงครัด)

จากน้ันชม	ชม	พิพิธภัณฑอารเมอรรีแ่ชมเบอร	ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติลํ้ าคาของกษตัริยรัสเซีย	อันไดแก	บัลลัง
คเพชร,	บัลลังคงาชาง,	ราชรถทองคํา,	เครื่องบรรณาการจากราชวงศตางๆ	ในยุโรปรวมถึงไขอีสเตอรที่หาชมได
ยากยิ่ง

จากน้ันชมโบสถอัสสัมชัญ,	ปืนใหญยักษ	และหอระฆังพระเจาอีวานชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานสู	จัตุรัสแดง	Red	Square	ที่มีความสําคัญในหนาประวัติศาสตรการเมืองรัสเซีย	เป็นสถานที่สําคัญ

ตั้งอยูใจกลางเมืองของมอสโคว	เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก	เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศ
สังคมนิยม	สรางดวยหินแกรนิต	และหินออน

ใหทานไดถายภาพอาคารแหงน้ี	และดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน	เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย	และมี
ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นที่กวาง	695	เมตร	ยาว	130	เมตร	ทําหนาที่เป็นสถานที่จัดงานสําคัญๆ	ตางๆ	ของ
รัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย	บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ	รายรอบอีกมากมาย
เชน	พระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย	และหางสรรพสินคากุม	เป็นตน

ใหทานถายรูปกับ	วิหารเซ็นตบาซิล	สัญลักษณของกรุงมอสโคว	ที่สรางขึน้โดยพระเจาอีวานจอมโหด
อนุสรณสถานของผูนําพรรคบอลเชวิค	ที่ปัจจุบันลมสลายไปกับความยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต	สรางในสมัย
พระเจาอีวานที่	4	จอมโหด	ดวยศิลปะรัสเซียโบราณ	มียอดโดม	9	ยอดหลากสีสัน	สวยงาม	จนนักทองเที่ยวเรียก
กันวา	โบสถลูกกวาด	สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย	Postnik	Yakovlev	ที่หลังจากสราง
เสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองขาง	โดยคําสั่งของพระเจาอีวานที่	4	หรือกษตัริยอีวานผูโหดราย	ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก	จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้ง
สอง	เพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวาน้ีไดอีก

จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิงที่หางสรรพสินคากุม	Gum	Department	Store	ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย
แหลงรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วโลก	เป็นแหลงชอปป้ิงของเศรษฐีรัสเซีย	ตัวอาคารและภายในตกแตงอยาง
งดงามหรูหรา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	Korston	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย



วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

เป็นหอระฆังที่สรางขึน้จากหิน	สูงที่สุดในหมูตึก	Kremlin	สรางขึน้มาเพื่อโบสถ
ในระแวกน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง	โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิ
ตาลี่

ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคา
กวา	4,000	ชิ้น	เชน	อาวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบใน
สมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Korston	หรือเทียบเทา



จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ	4	รอบเทานัน้คือ	10.00	/12.00	/	14.30	/16.30	น.	(ปิดวัน
พฤหัสบดี)	ดังนัน้กรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยาง	เครงครัด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเขาชม	วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	Cathedral	of	Christ	the	Savior	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ใน

สมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะ	และแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวย
ปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	โดยใชเวลากอสรางนานถึง	45	ปี	แตตอมาในปี	ค.ศ.1990	สตา
ลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดสั่งใหทุบโบสถทิ้ง	เพื่อดัดแปลงเป็นสระวายน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	จนเมื่อ
ปี	ค.ศ.1994ประธานาธิบดีบอริส	เยลซิน	ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหารขึน้มาใหม	ดวยเงินบริจาคของคนทั้ง
ประเทศ	ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต	วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสรางเสร็จสมบูรณ
และทําพิธีเมื่อวันที่	19	สิงหาคม	ค.ศ.2000	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกราคาถูก	บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ	โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก
ซึ่งมีใหเลือกมากมายหลายแบบ

แลวนําทานเดินทางตอสู	ยานตลาดอิสมายลอฟสกี้	Ismaylovsky	Market	ศูนยกลางการคาขายของที่
ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงมอสโคว	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด	ในราคาที่ถูกที่สุด	อาทิเชน
นาฬิการัสเซีย,	ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา,	ผาคลุมไหล,	อําพัน,	ของที่ระลึกตางๆ	และอื่นๆ	อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	โดโมเดโดโว	กรุงมอสโคว	(เน่ืองจากการจราจรในกรุง

มอสโควคอนขางหนาแนนและใชเวลาการเดินทางทางคอนขางมาก	จึงมีความจําเป็นตองเผื่อเวลา
ในการเดินทางสูสนามบิน

ชวงคํ่า
18.40	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG975

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

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

ตลาดอิสเมลอฟสกี้	(Izmailovsky	Market)	ซึ่งเป็นตลาดที่จําหนายของที่ระลึก
และงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญและสวยงามที่สุดในมอสโคว	ใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาที่สวยงามในราคายอมเยา	เชน	ตุกตาแมลูกออน	เครื่อง
หัตถกรรมลายครามที่สวยงาม	เครื่องประดับตางๆ	มากมาย	ฯ	เป็นตลาดที่
เต็มไปดวยของประเภทที่ระลึก	ของ	Handmade	และของเกาอีกมากมาย	ซึ่ง
เปิดทุกวันแตรานจะเยอะกวาชวงสุดสัปดาห

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง



เน่ืองจากการจราจรในกรุงมอสโควคอนขางหนาแนนและใชเวลาการเดินทางทางคอนขางมาก
จึงมีความจําเป็นตองเผื่อเวลาในการเดินทางสูสนามบิน

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

07.30	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
2.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ

เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวา
จะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
7.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
8.	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
9.	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
10.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดย
ในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมี
การลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว
11.	หากเป็นชวงอีสเตอร,	คริสมาสตหรือปีใหม	เป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ	ดังน้ันขอให

พิจารณากอนการจองทัวร

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาท	ตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือ
จะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจํา
ทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย	ชั้นประหยัด	เสนทาง	กรุงเทพฯ-	มอสโคว-กรุงเทพฯ	และตัว๋เครื่อง
บินภายในประเทศรัสเซีย	เสนทาง	มอสโคว-เมอรมังส-มอสโคว	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการที่ระบุ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ,	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาทิปพนักงานขับรถ,	ทิปไกดทองถิ่นของรัสเซีย
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	เด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญที่อายุเกิน	75	ปี

กรมธรรมพ	500,000	บาท	(เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบริษทัประกัน)
8.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	21	ส.ค.2560	และทานตองชําระเพิ่ม	หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน



1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาบริการยกกระเปาทุกแหง
4.	คาทิปคนขับรถ-ไกดทองถิน่-รานอาหาร	ในรัสเซีย	และหัวหนาทัวร	ทานละ	2,000	บาท	(ชําระพรอม

คาทัวรสวนทีเ่หลือกอนคณะออกเดินทาง)
5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
6.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
8.	คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ
9.	สําหรับราคาน้ีบริษทัฯ	จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
10.	คาประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

**	กรณีทานทีไ่มใชตัว๋	ราคาดังกลาว	ไมรวมราคาตัง้แตตัว๋โดยสารของการบินไทยและตัว๋โดยสาร
ภายในประเทศรัสเซียทีบ่ินเขา-ออกเมืองเมอรมัง้ค	**
**	ไมรวมทิปคนขับ,	ทิปไกดทองถิน่,	ทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	2,000	บาท	ชําระพรอมคาทัวรกอนคณะ

ออกเดินทาง	**
***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่	***
***	โรงแรมในรัสเซีย	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไม

คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญในประเทศรัสเซีย	จะมีวัน
หยุดและวันปิดการเขาชมสถานที่และพระราชวังตางๆ	ไมตรงกัน	หากรายการทัวรที่เดินทาง	สถานที่ใดปิดโดยไมไท
ราบลวงหนา	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเขาสถานที่อื่นทดแทนหรือคืนเงินคาเขาชมให	กรณีที่ไม
สามารถจัดทดแทนได

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน
และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	เตียงเดีย่ว	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในรัสเซียบางแหงอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในรัสเซียที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และ

ไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	หากมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินไดทุกกรณี	เน่ืองจากรายการทัวรเป็นรายการโปรโมชั่นทั้งใน
เรื่องของสายการบินและที่พัก
2.	หากผูโดยสารทานใดและหากแจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา

20,000	บาท


