
#9307 ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรสเบิรก 7
วัน 5 คืน เขาชมพระราชวังเครมลิน ลาแสงเหนือที่มูรมันสค บิน
TG
ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรสเบิรก พิพิธภัณฑอารเมอรี่ ถนนอา
รบัต ละครสัตว ฟารมสุนัขฮัสกี้ ชอปปง Local Market พิพิธภัณฑแอรมิทาช
โบสถแหงหยดเลือด ปอมปเตอรแอนดปอลด หมูบานพุชกิน





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - มอสโคว   
Sunflower
hotel หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

2
พระราชวังเครมลิน - โบสถอันนันซิเอช่ัน - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน -
โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอ
นาฬิกาซาวิเออร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตว เซ
อรคัส

  
Sunflower
hotel หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค - เมืองเมอร
แมนส - หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - รถเลื่อนเรนเดียร - Snow Mobile - เมืองหิมะ
รัสเซีย - แสงเหนือ / แสงออโรรา

  
Azimut hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี ้- ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค   

Park Inn
Pribaltijskaya
หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถหยดเลือด - ปอมปีเตอรและปอล -
มหาวิหารเซนตไอแซค - พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน   

Park Inn
Pribaltijiskaya
หรือระดับใกล
เคียงกัน

6 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว - บาลายา ดารชา เอาทเลท - ทาอากาศยาน
นานาชาติโดโมเดโดโว    -

7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 ฿67,900 ฿67,900 ฿67,900 ฿11,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินโดโมเดโดโว -
มอสโคว

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศประตู 4 เคานเตอร D ของสาย
การบินไทย Thai Airways เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติดแท็กกระเปา

10.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สายการบิน Thai Airways โดย
เท่ียวบิน TG974

บาย

17.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาชากวาประเทศไทยประมาณ 4
ชัว่โมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว เดินทางรอรับสัมภาระเรียบรอยจากน้ัน นําทานเดินทางสูใจกลาง กรุง
มอสโคว (Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาที)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

หลังทานอาหารค่ํานําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย

พัก Sunflower hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน
วันเดินทาง)

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว บาย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทัง้ภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระราชวังเครมลิน - โบสถอันนันซิเอชั่น - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซา
วิเออร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การ
แสดงละครสัตว เซอรคัส

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

เวลารัสเซียชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง

มอสโคว

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง 

 Sunflower hotel หรือระดับใกลเคียงกัน

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเท่ียวชม เมืองมอสโคว (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองศูนยกลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกิจ
การเงิน และการศึกษา เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สรางขึน้มาพรอมกรุงมอสโคว เป็นสถานท่ีเกาแกท่ีสุดของ
เมืองเคยเป็นท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก
ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ

จากน้ันนําทานสู จัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชัน่ โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน

เขาชม โบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ของพระเจาซาร
ทุกพระองค จากน้ันชมระฆังพระเจาซารสรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลกเพ่ือนําไปติด
บนหอระฆังแตเกิดความผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปืนใหญพระเจาซารท่ีมีความตองการสรางปืนใหญท่ีสุดใน
โลกท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชม
ดานใน)

จากน้ันนําทานเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory) เป็นท่ีเก็บสะสมของเจาชายมัสโคว่ี เป็นพิพิธภัณฑท่ี
เกาแกท่ีสุดของรัสเซีย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษท่ี 14 ถึงชวงตนคริสต
ศตวรรษท่ี 20 และเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของรัสเซียดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร

นําทานชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมือง สรางดวยหินแกรนิตและหินออน ตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็น
ลานหินโมเสกท่ีมีความสวยงาม เป็นเวทีศูนยกลางของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียเชนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา หรือการประทวงทางการเมืองตางๆ สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใชเป็นสถานท่ีจัดงานในชวง
เทศกาลสําคัญๆ เชน วันปีใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2

บริเวณใกลๆจัตุรัสแดงเป็นท่ีตัง้ของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอีกดวยอยาง วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil's
Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev ถือเป็นหน่ึงในสัญลักษณของ กรุงมอสโคว ประเทศ รัสเซีย สรางโดยกษัตริยอีวานจอมโหด (Ivan the

่ ่ ่ ้ ้



Terrible) เพ่ือฉลองชัยเหนือพวกมองโกลท่ีกรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจากชัยชนะครัง้ น้ีทําให ประเทศ
รัสเซียสามารถรวมประเทศไดเป็นปึกแผน

ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ตัง้อยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20
ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปีค.ศ.1995

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปัตยกรรมการ
ตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลินขึน้มาเป็นผูนํา สหภาพ
โซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ี นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงาน
ศิลปะท่ีสรางขึน้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก จากน้ัน

นําทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของท่ีระลึก รานน่ังเลน รานอาหารตางๆมากมาย และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิด
หมวกอีกดวย อิสระเลือกชม ชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร

หลังทานอาหารเย็นนําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแสนรูท่ีไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก
ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดง ออกเป็น 2 ชวง ชวงแรก 45
นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึกดวย

พัก Sunflower hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน
วันเดินทาง)

พระราชวังเครมลิน

โบสถอันนันซิเอชั่น

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตัง้อยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นวิหารสวนพระองค ใชสําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรส ของพระเจาอีวานท่ี 3
มหาราช หรือของกษัตริยของรัสเซีย

เป็นคริสตจักร ออรโธดอก ตัง้อยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึน้ระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน



หอระฆังอีวาน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

เป็นหอระฆังท่ีสรางขึน้จากหิน สูงท่ีสุดในหมูตึก Kremlin สรางขึน้มาเพ่ือโบสถในระแว
กน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิตาล่ี

วิหารหลวงท่ีเกาแกสําคัญและใหญท่ีสุดในเครมลิน โดยสรางทับลงบนโบสถใไมเกาท่ีมีมา
กอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมปอมปืนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวานและชม
ระฆังยักษท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ท่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติลํา้คากวา 4,000
ชิน้ เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หอนาฬิกาซาวิเออร

 บาย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และทัง้ประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณน้ันท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียดัง้เดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตัง้อยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึน้เพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครัง้น้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1555

ตัง้อยูบนปอมสปาสสกายา ท่ีมียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนท่ีลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สนามบินโดโมเดโดโว - สนามบินเมอรมานสค - เมืองเมอรแมนส
- หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - รถเล่ือนเรนเดียร - Snow
Mobile - เมืองหิมะ รัสเซีย - แสงเหนือ

หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

กรณีละครสัตวงดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

ถนนอารบัต

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

ถนนอารบัต เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ Moscow ถนนน้ีปรากฏมาตัง้แต
ศตวรรษท่ี 15 ในประวัติเมืองมอสโก บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครัง้หน่ึงเมื่อปี 1493 ใน
สมัยศตวรรษท่ี 16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจ
ลับ ถนนอารบัตเป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชัน้ใหม น่ันก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน ตอมาก็เป็นถนนท่ี
ใครๆก็รูจัก และคึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก
รานกาแฟ ศูนยวัฒนธรรม โรงละคร เป็นตน

การแสดงละครสัตว เซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sunflower hotel หรือระดับใกลเคียงกัน

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตัง้แตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

08.00 น. จากน้ัน นําทานเตรียมตัวเดินทางสู สนามบินมอสโคว (ระยะทาง46 กม./55นาที) เพ่ือนําทานเดินทางสูเมืองเม
อรมังสออกเดินทางจากมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1320 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ)*

เดินทางถึง ทาอากาศยานเมอรมังส เมืองทาท่ีตัง้อยูทางตอนเหนือของรัสเซีย จากน้ันใหทานรับสัมภาระและเดินทางเขาสู
ใจกลางเมือง

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองเมอรมังส (ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมืองทาของรัฐเมอรมังสหรือมูรมันสค ออบลาส
Murmansk Oblast ตัง้อยูบริเวณอาวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมุทรเป็นเมืองท่ีอยูติดกับประเทศ
ฟินแลนดและนอรเวย ซ่ึงเป็นเมืองทาท่ีสําคัญในการมุงหนาสูเขตอารคติก



บาย

รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร

นําทานเดินทางสุ เมืองโลโวซีโร (Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) ตัง้อยูทางตอนใตของเมอรมังส เป็นท่ีตัง้ของ
หมูบานซามิ (Sami Village) หมูบานเล็ก ๆ ของขาวชนเผาซามิ พาชมอาคารตาง ๆ ภายในหมูบาน ทัง้ท่ีเป็นท่ีอยูอาศัย และ
อาคารกระโจม เอนกประสงค โดยจะมีท่ีน่ังลอมรอบ ใหชาวบานไดมา สาธิต เลาเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ของหมูบาน
น้ี

นอกจากน้ี ภายในหมูบานยังมีกิจกรรมมากมายให ทานไดเพลิดเพลิน อาทิการปอนหญาแหงใหกวางเรนเดียร, น่ังเล่ือนลาก
โดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกีแ้สนเชื่อง และขี่สโนวโมบิลสําหรับคนท่ีชอบความเร็วและความตื่นเตน

สัมผัสประสบการณ น่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเล่ือน (Deer sledding) แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหิมะ (Snow village) ท่ีสรางขึน้จากหิมะทัง้หมด ท่ีมีการสรางประติมากรรมน้ําแข็ง เป็นรูป
รางตางๆท่ีสวยงาม มีทัง้อาคารรูปป้ัน,โบถสน้ําแข็ง,อุโมงคน้ําแข็ง และเฟอรนิเจอรตางๆ

ใหทานไดสนุกตื่นเตน กับการ ขับรถสโนวโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่ีทานสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ําแข็ง
กวางใหญ ซ่ึงเป็นประสบการณสุดสนุกและเราใจเป็นอยางย่ิง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร

พัก Azimut hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง)

หลังจากเขาท่ีพักแลว พรอมกันท่ีล็อบบีข้องโรงแรมเพ่ือนําทานเดินทางออกไป ตามลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโร
รา Northern Light อีกครัง้ซ่ึงเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองรองบน ทองฟาในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึน้ใน
บริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรียกวา แสงเหนือ หรือแสงใตขึน้อยูกับแหลงกําเนิด

ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค

เมืองเมอรแมนส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทัง้ภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก

สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตัง้อยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟินแลนด

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตัง้อยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย อาวโคลา 12 กิโลเมตร จาก Barents Sea บนชายฝ่ัง
ทางเหนือของคาบสมุทรโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและ
ฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว เมอรมังสยังคงเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือ
ของอารกติก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ปรากฏการณแสงเหนือเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติไมสามารถหนดลวงหนาไดการเห็นแสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันได
วาจะเห็นหรือไมขึน้อยูกับ สภาพอากาศเอ้ืออําานวยและความปลอดโปรงของทองฟาในเวลาน้ัน

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย

รถเลื่อนเรนเดียร

Snow Mobile

เมืองหิมะ รัสเซีย

เป็นหมูบานของชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีตอาศัยอยูตัง้แตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

รถเล่ือนท่ีใชกวางเรนเดียรในการเคล่ือนรถ ใหทานไดสัมผัสกับความนารักของกวางเรน
เดียรซ่ึงเป็นสัตวเลีย้งลูกดวยนมท่ีมีขนาดใหญ โดยตัวผูมีขนาดใหญขนาดโตเต็มท่ีมีน้ํา
หนักกวา 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสี
น้ําตาล แตเมื่อเขาสูฤดูหนาว ขนจะเปล่ียนไปเป็นสีออนขึน้ หรือสีขาว ชาวแลปแลนด
นิยมเลีย้งไวเพ่ือใชงานลากรถเล่ือน

กิจกรรมบนลานสกีท่ีสนุกตื่นเตนเราใจ หรือจะเลือกมุมถูกใจกับการถายภาพเป็นท่ีระลึก
หากทานตองการเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ของลานสกี อาทิเชน สกี, สโนว ราฟติง้ ฯลฯ

เมืองหิมะสรางขึน้จากหิมะทัง้หมด ประติมากรรมน้ําแข็งเป็นรูปรางตางๆ อาทิ อาคาร รูป
ป้ัน โบสถน้ําแข็ง อุโมงคถํา้ เฟอรนิเจอรตางๆ

แสงเหนือ / แสงออโรรา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Azimut hotel หรือระดับใกลเคียงกัน

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนือ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน ทามกลางทองฟาท่ีใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนับลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิตรกรรมบนฟากฟา ทําใหกลายเป็น
เปาหมายของนักเดินทางจากท่ัวสารทิศ ท่ีอยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครัง้
แตการจะไดเห็นภาพแบบน้ันไมใชเรื่องท่ีงายนัก เพราะตองพ่ึงพิงปัจจัยรอบดาน เพราะ
ฉะน้ัน จึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน และกอนท่ีจะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตา
ตัวเอง



วันท่ี 4 ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - สนามบินเมอรมานสค

 หมายเหตุ สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเช็คเอาทและออกจากท่ีพัก

จากน้ันนําทานเดินทางไปเย่ียมชม ฟารมสุนัขฮัสกี ้ซ่ึงเป็นสถานท่ีเพาะพันธุสุนัขและฝึกสุนัขฮัสกี ้และมีกิจกรรมสุนัขลาก
เล่ือนหรือ Husky Tours(ไมรวมในคาทัวร) ฮัสกีเ้ป็นสุนัขท่ีมีสายพันธุมา ยาวนานกวา 3,000 ปี เพ่ือใชในการลากเล่ือน
บรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพ้ืนท่ี ท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะ ฮัสกีจึ้งไดกลายมาเป็นสุนัขลากเล่ือนพันธุแท ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเล่ือนทัง้หมด

สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทานไปยัง Local market ใหทานไดอิสระเลือกชม ชอปป้ิงตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู สนามบินเมอรมังส เพ่ือนําทานเดินทางสูเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก

ออกเดินทาง โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU6346 (สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร

พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7
วันกอนวันเดินทาง)

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทานจะไดชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี ้สุนัขท่ีมีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเลีย้งสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็ง
หรือหิมะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค บาย

สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตัง้อยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟินแลนด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกลเคียงกัน



วันท่ี 5 พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถหยดเลือด
- ปอมปเตอรและปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค - พระราชวังฤดู
รอนแคทเธอรีน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําเขาชม พิพิธภัณฑแอรมิทาช และ พระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER
PALACE) พระราชวังอันย่ิงใหญท่ีสรางขึน้และ เปล่ียนแปลงหลายครัง้จนถึงปี ค.ศ. 1732 สถาปนิกชาวอิตาเล่ียน, บารโตโลมิ
โอ ฟรานเชสโก ราสเตรล่ี ออกแบบดูแลการกอสรางจนถึงปีค.ศ. 1754 ภายในประกอบดวยหองตางๆ ถึง 1,057 หอง มีบันได
117 แหง เป็นท่ีเก็บสมบัติลํา้คาของราชวงศ รวมทัง้สมบัติจากท่ัวโลกมากมาย

ชมภาพเขียนของจิตรกรเอกชัน้เย่ียมของโลกมากมาย อาทิเชน ไมเคิล แองเจลโล, ลีโอนาโดดารวินชี่, ราฟาเอล, แรมบราน,
เอลเกรโก, แวนโกะห, ปิกัสโซและศิลปินอ่ืนๆ รวมทัง้หองสําคัญตางๆ รวมถึงหองมาลาไคท

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานชม โบสถแหงหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) หรืออีกเรียกชื่อวา โบสถแหงการ
คืนชีพ (ระยะทาง 3.2 กม./10นาที) ตัง้อยูริมคลอง Griboedov เริ่มตนกอสรางเมื่อศตวรรษท่ี 17 ใชเวลากอนสรางยาวนานวา
20 ปี สรางขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 สรางขึน้เพ่ือรําลึกถึงพระบิดา หรือพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2 ซ่ึงถูก
ลอบปลงพระชนมบริเวณน้ี ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแตงอยางวิจิตรบรรจงดวยฝีมือจิตรกรกวา 30 คน ตัวโบสถเป็นงาน
ศิลปะแบบรัสเซียดัง้เดิม ประดับประดาดวยโมเสจพรอมกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญยักษ จากน้ัน

นําทานชมดานนอก ปอมปีเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เป็นสิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง St.Petersburg สราง
ในปีค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ในอดีตเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหามสรางสิ่งกอสรางใด
สูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซ่ึงนับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไปและวิหารแหงน้ียังเป็นท่ีเก็บ
พระศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่มตนจากพระเจาปีเตอรมหาราชเป็นองคแรก จนกระท่ังถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ

นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดม
ทองเป็นเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเป็นเพียงโบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสราง
ใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ท่ีปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเป็นวิหารท่ีมีความย่ิงใหญท่ีสุดของโลก ภายใน
วิหารประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซ่ึงใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) หรือหมูบาน พุชกิน้ (PUSHKIN
VILLAGE) และบอยครัง้ท่ีถูกเรียกวา “หมูบาน พระเจาซาร” เพราะท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีพระเจาเซนตปีเตอรมหาราชทรงพระราชทาน
ท่ีดินแกพระนางแคทเธอรีนซ่ึงเมืองน้ีถูกเปล่ียนชื่อเพ่ือเป็นอนุสรณแกกวีเอกพุชกิน้ ในปีค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผูน้ีเคยผาน
การศึกษาในโรงเรียนท่ีเมืองแหงน้ี ตัวพระราชวังสรางขึน้ในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียนผูท่ีมี ชื่อเสียง พระราชวัง
แหงน้ีมีความสวยงามไมแพพระราชวังใดๆ ในโลก

อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรัง่เศส หรือชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พัก Park Inn Pribaltijiskaya หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7
วันกอนวันเดินทาง)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ

พระราชวังฤดูหนาว

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจและพระราชวังฤดูหนาว ตัง้อยูท่ีเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศ
รัสเซีย ทานจะไดชม “พระราชวังฤดูหนาว” จะไดพบกับความย่ิงใหญอลังการ มีลานกวาง
และ “เสาอเล็กซานเดอร” ท่ีสรางถวายพระเกียรติแดกษัตริยอเล็กซานเดอรท่ี 1 ท่ีพระองค
ทรงชนะ สงครามเหนือนโปเลียนของฝรัง่เศส กลาวไดวา พิพิธภัณฑน้ีย่ิงใหญเทียบ
เทากับพิพิธภัณฑลูฟรของฝรัง่เศสเลยทีเดียว

พระราชวังท่ีประกอบดวยหองตางๆกวา 1,050 หองน้ี เป็นสถานท่ีแหงน้ีเคยใชเป็นท่ี
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมทัง้ทรงรวม ฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสท่ี 2 ของรัสเซีย
อีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โบสถหยดเลือด

ปอมปเตอรและปอล

มหาวิหารเซนตไอแซค

พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน

 บาย

โบสถแหงหยดเลือด สรางใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ผูประกาศเลิก
ทาส แตถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพว่ิงเขามาขณะพระองค
เสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุน้ันถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็นโบสถหยด
เลือดมาจนถึงทุกวันน้ี ปี พ.ศ. 2534 จึงเปล่ียนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

สรางสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปีเตอรสเบิรกโดยมี
ความสูง 122.5 เมตร ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง จุดประสงคในการสรางเพ่ือ
ปองกันการรุกรานจากศัตรู ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท่ีใชฝังหลุมพระศพของพระเจาปีเตอร
มหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหน่ึงยังใชเป็นโรงงานผลิต
เหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

สรางในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ ใน อดีตวิหารเซนตไอแซคเป็นเพียง
โบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการ ปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสรางใหมอยางงดงาม
ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบัน วิหารน้ี ได
รับการยกยองใหเป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

เดิมเป็นพระราชวังท่ีพระเจาปีเตอรมหาราชทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนท่ี 1 เพ่ือ
ใชพักผอนในฤดูรอน และไดตกแตงใหมหลายครัง้ การตกแตงพระราชวังใหมในแตละ
ครัง้จึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็นเจาของในแตละยุค ซ่ึงจากการ
ตกแตงท่ีผสมผสานหลายครัง้จึงเกิดรูปแบบใหมท่ีเรียกวา “รัสเซ่ียนบาโรค” ท่ีหรูหรา ออน
ชอย และงดงามดังเชนในปัจจุบัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 6 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว - บาลายา ดารชา เอาท
เลท - สนามบินโดโมเดโดโว

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

 Park Inn Pribaltijiskaya หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.00 น. จากน้ัน นําทานออกเดินทางสูสถาณีรถไฟ เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว

ออกเดินทางจากเซนตปีเตอรสเบิรก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train เลขท่ี 757 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง

บาย

เดินทางถึงมอสโคว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว เพ่ือเชคอินเดินทางกลับประเทศไทย

ค่ํา

18.40 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG975

รถไฟความเร็วสูง Sapsan
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซับซานเพ่ิงเริ่มออกใหบริการครัง้แรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปีเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มอสโคว บาย

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



วันท่ี 7 สนามบินสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ

บาลายา ดารชา เอาทเลท

ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

เป็นเอาทเลตแหงหน่ึงในมอสโคว ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดมากมาย
อาทิ เชน ADIDAS , REEBOK MANGO , TOMMY HILFIGER , VANS ,
HELLY HANSEN , GUESS , NIKE , BENETTON ฯลฯ

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทัง้ภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก

 กิจกรรม เชา

07.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย14วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน

13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร  หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออก
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆทัง้สิน้ 
 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (พรอมแจงเลขสะสมไมล)กรุณาสงพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร

คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง

**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมือง
ทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ กรณีท่ีทานเดินทางเป็นครอบครัวหลายทาน กรุณา
แจงรายชื่อคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ**กรณีเปล่ียนชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตามขอตกลง มิฉะน้ันถา
แจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ี 



อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตัว๋กรุปไม

สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได)

2. คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน กรณีพัก 3 ทานตอหอง หากโรงแรม
ไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเป็นตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจายหองพักเด่ียวเพ่ิม)

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเปา สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึน้เครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯ
ไมสามารถรับผิดชอบได) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน และไดทําการขายโปรแกรมไปแลว

5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

6. คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม 

7. คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และพนักงานขับรถ  45 USD /ทาน ตลอดทริปการเดินทาง

8.คาวีซาและบริการตางๆ สําหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) จะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ

วันหยุดเป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือใหทานทอง
เท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม

การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึน้ไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน

หมายเหตุเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรม

เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double)
ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้กัน และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะได
หองพักประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม

่ ่ ่ ่



โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

กรณีท่ีมีงาน Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซ่ึงหองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึน้อยูกับ
การออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทัง้สิน้  

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


