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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ• สนามบินโดโมเดโดโว่เมอืงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ส์ 

            (-/-/เยน็) 

07.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 
Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ โดยเท่ียวบินท่ี TG974 
  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 
 

 

 

 

 

 

17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ่เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยโุรป เป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดว้ย

สถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกวา่ 200 แห่ง 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุง
มอสโควท่ี์สามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขา
แห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยั
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วนัทีส่อง มอสโคว์• สนามบินเมอร์มรังส์ • เมอืงเมอร์มรังส์ • เมอืงคริอฟส์ • SNOW VILLAGE เมอืงหิมะ

ปฏิบัตกิารล่าแสงเหนือ  AUROLAR HUNTING   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั หรือ บริการอาหารแบบกล่อง SET BOX 

09.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว ์สู่เมืองเมอร์มรังส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย่วบินที่ SU1320 

น า้หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค านวณน า้หนักกระเป๋าส าหรับการเดินทาง หากเกนิทางสายการบินจะ

มีการเรียกเกบ็ค่าน า้หนักเพิม่เติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และ

สภาพอากาศ) 

12.05น. เดินทางถึง เมืองเมอร์มรังส์ เมืองท่าเรือ ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมีแหลมโคล่า ยืน่ไปใน

มหาสมุทร และตั้งอยูใ่นส่วนตะวนัตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย ทางดา้นทิศเหนือติดกบัประเทศนอร์เวย ์

ทางดา้นตะวนัตกติดกบัประเทศฟินแลนด ์

บ่าย  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมงท่ีสร้างข้ึน 
จากหิมะทั้งหมด ใหท้่านไดช้มประติมากรรม 
น ้าแขง็ ท่ีสร้างเป็นรูปต่าง ๆ อยา่งสวยงาม  
อาทิเช่น รูปป้ัน โบสถน์ ้าแขง็ อุโมงคถ์ ้า 
 และรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ จากนั้นใหท้่านสนุกสนาน และ ต่ืนเตน้ กบัการขบั  รถสโนโมบิล (Snow 

mobile ride)รวมค่ารถตะลุยแดนหิมะ  ท่านสามารถขบัรถไปบนลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ ถือไดว้า่เป็น

ประสบการณ์ท่ีสุดสนุกและต่ืนเตน้เป็นอยา่งมาก(เปิดให้บริการตั้งแต่ 24 ธันวาคม 61–25 เมษายน 62) 

 

 

 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

ทีพ่กั HOTEL SEVERNAYA, KIROVSK หรือเทยีบเท่า มาตรฐานโรงแรมท้องถิ่นประเทศรัสเซีย 
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21.00 น. น าท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปราก ฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะข้ึนในบริเวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณ์ออ

โรร่าเป็นตวัอยา่งปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ท่ีน่าท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในอวกาศท่ีใกลพ้ื้นโลก มนัอาจปรากฏจากส่ิง

จางๆเป็นวงน่ิง แลว้ระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุง่กระจายภายในเวลาไม่ก่ีวนิาที บางคร้ังจะปรากฏเหมือนมนั

จะแตะกบัพื้น หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมนัพุง่สูงข้ึนสู่ทอ้งฟ้า  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงคริอฟส์  • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี ้• หมู่บ้านชาวซาม ิ•เมอืงเมอมงัค์  • เรือตดัน า้แขง็พลงังาน

นิวเคลยีร์เลนิน • ปฏิบัตกิารล่าแสงเหนือ      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากน้ัน น าท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนขัแสนรู้ ท่ี ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พนัธ์ุสุนขัท่ีฉลาดเฉลียวและ

แขง็แรงมาก โดยมีความสามารถท่ีจะสามารถลากเล่ือนบนน ้าแขง็หรือหิมะไดด้ว้ย ทั้งน้ีท่านยงัไดมี้

ประสบการณ์ท่ีแสนสนุกในการนัง่ รถเทยีมสุนัขลากเลือ่นไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

*** ทั้งนีป้รากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยนืยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกดิกรณทีีไ่ม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย*** 
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เทีย่ง  ลิม้รสอาหารท้องถิ่น ของชาวซามิ  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวซามิ Sami village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) ชมประเพณี 

วฒันธรรม ของชาวพื้นเมืองท่ีอยุอ่าศยัในแถวอาร์กติกท่ีเรียกกนัวา่ แลปส์ ( Lapps) หรือ แลปแลนเดอร์ 

(Laplanders) ซ่ึงปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลทางตอนเหนือของนอร์เวย ์สวเีดน ฟินแลนด ์และ

คาบสมุทรโคล่าของรัสเซีย ทั้งยงัไดรั้บการคุม้ครองภายใตส้นธิสัญญาระหวา่งประเทศของชนเผา่พื้นเมือง

อีกดว้ย บา้นของชาวซามิมีลกัษณะเป็นเตน็ทรู์ปกรวย ดา้นในปกคลุมดว้ยหนงัและขนกวางเรนเดียร์ เพื่อให้

ความอบอุ่นและเป็นฉนวนกนัไฟไหม ้ตรงกลางเตน็ทจ์ะมีเตาผงิไฟขนาดใหญ่ ทั้งน้ีท่านไดช้ม สัตวพ์ื้นเมือง 

อยา่งสัตวพ์ื้นเมือง อาทิเช่น กวางเรนเดียร์ และสุนขัไซบีเรียนฮสัก้ี  พร้อมกบัสนุกสนาน กบัการเล่นเกมส์

ทอ้งถ่ินของซามิ และสัมผสัประสบการณ์น่าต่ืนเตน้กบัการ น่ังรถเทยีมกวางเรนเดียร์ **(ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศเอือ้อาํนวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม  เรือตัดนํา้แข็งพลงังานนิวเคลยีร์เลนิน (Ice breaker Lenin)เรือส าหรับการส ารวจอาร์กติค หรือ สงคราม

สอดแนม ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้าแขง็รุ่นแรกของโลก ท่ีใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ.1957 จอดเทียบ

ท่าในเมืองมูร์มนัสคแ์ห่งน้ี หลงัปลดระจ าการมากกวา่8 ปี ปัจจุบนัไดเ้ปิดใหส้ามารถเขา้ชมภายในตวัเรือ ท่ีมี
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การตกแต่งอยา่งสวยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยหอ้งประชุม หอ้งควบคุม หอ้งบงัคบัการท่ีอยูบ่นสุดของเรือ 

หอ้งแผนท่ี และสะพานกปัตนั เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารญีปุ่่น อาหารสไตล์ญีปุ่่น ร้าน kay japanese food in Murmansk 

ทีพ่กั  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์ มาตรฐานท้องถิ่น 

21.00 น. น าท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปราก ฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะข้ึนในบริเวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณ์ออ

โรราเป็นตวัอยา่งปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ท่ีน่าท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในอวกาศท่ีใกลพ้ื้นโลก มนัอาจปรากฏจากส่ิง

จางๆเป็นวงน่ิง แลว้ระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุง่กระจายภายในเวลาไม่ก่ีวนิาที บางคร้ังจะปรากฏเหมือนมนั

จะแตะกบัพื้น หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมนัพุง่สูงข้ึนสู่ทอ้งฟ้า  

  

 

 

วนัทีส่ี่ อนุสรณ์สถานอลัโยชา • อนุสรณ์สถานเรือด าน า้  • เมอืง เมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมอืงมอสโคว์ 
                         สถานนีรถไฟใต้ดนิ • ถนนอารบัต     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานอลัโยชา Alyosha Monumentอนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกบัทหารโซเวยีต

และเหล่าลูกเรือนกับินเม่ือสมยัสงครามโลกท่ี 2 โดยสร้างข้ึนเพื่ออุทิศและร าลึกเหล่าทหารกองทพัของโซ

เวยีตท่ีสามารถตรึงกองก าลงั เพื่อหยดุย ั้ง การรุกรานของกองทพัเยอรมนั อนุสรณ์สถานแห่งน้ีไดรั้บการ

ออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนามวา่ Pokrovskyเป็นรูปป้ันทหารถือปืน ท่ีมีขนาดใหญ่ สูงกวา่ 35.5 เมตร 

น ้าหนกักวา่ 5,000 ตนั ประกอบดว้ยค าจารึกต่างๆ เก่ียกบัการสู้รบ และไดมี้วธีิเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 

19 ต.ค. 1974 

*** ทั้งนีป้รากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยนืยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกดิกรณทีีไ่ม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย *** 
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จากนั้น น าท่านชม อนุสรณ์สถานเรือดํานํา้ Kursk submarine memorial ท่ีบนัทีกรายช่ือและเหตุการณ์ท่ีส าคญัท่ี

เกิดข้ึนในขณะท่ีเกิดเหตุเรือด าน ้าล่ม 

สุดพเิศษ ก่อนเขา้สนามบินน าท่านเดินทางสู่ร้าน MCDONALD’S ทีบ่ันทกึไว้ว่าอยู่เหนือทีสุ่ดของโลก  ใหท้่านไดล้ิ้ม

ลองรับประทานเบอร์เกอร์ไก่ หรือเน้ือ 1 set พร้อมน ้าด่ืม 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน  น าท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบิน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมอสโคว์  

13.10 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์ สู่มอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย่วบินที่ SU1321 

น า้หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค านวณน า้หนักกระเป๋าส าหรับการเดินทาง หากเกนิทางสายการบินจะ

มีการเรียกเกบ็ค่าน า้หนักเพิม่เติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และ

สภาพอากาศ) 

15.30 น. ถึง เมืองมอสโคว์  เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro) ต่ืนตากบัการผสมผสาน

ระหวา่งเทคโนโลยกีบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อนเป็นตน้ น า

ท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(Arbat Street) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์ 

และถือวา่เป็นหน่ึงในยา่นโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีมีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี15 

โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่ง

ชุมนุมของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวช่ัน 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วนัทีห้่า ตลาดอสิไมโลโว่ • หอส่งสัญญาณโทรทศัน์ Ostankino Tower • พพิธิภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • จตุัรัสแดง   

                          มหาวหิารเซนต์ บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากมุ • ชมโชว์ละครสัตว์   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากน้ัน น าท่านเขา้สู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสินคา้หตัถกรรมและของเก่าอนัลือช่ือ ของ

ประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของท่ีระลึก และของเก่า 

ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยูท่ี่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูท่างตะวนัออกของกรุงมอสโคว ์

เรียกไดว้า่ ราคาถูกท่ีสุด และยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมใหอิ้สระแก่ท่านไดเ้ดินเท่ียวชม

และเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านสู่ตึก หอส่งสัญญาณโทรทศัน์ Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นววิเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  
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 ในขณะเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ านวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปท่ี

จุดชมววิของหอส่งสัญญาณน้ีเพื่อรับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่งสัญญาณน้ี

โดดเด่นอยูบ่นเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียนือยูด่ว้ยตวัเองท่ีสูงท่ีสุดใน 

โลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้ าโซเวยีต Nikita Khruschevไดท้  า 

การปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวกไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอ

เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้ า ยนืท่ีฐานเพื่อช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจของโครงการท่ีมี

ตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เทีย่ง นําท่านไปยงัร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทาน มือ้อาหารสุดหรูทีท่่านจะได้สัมผสักบั

บรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 
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จากนั้น ชม พพิธิภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonauticsนั้นนบัวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ

น่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถึงความยิง่ใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1960 ท่ีเป็นยคุท่ี

มนุษยชาติก าลงัสนใจในเร่ืองของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ท่ีท าใหพ้วกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเค่ียวกนั

อยา่งหนกัเพื่อพิชิตอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซียก็นบัวา่มีความโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็วา่ได ้ซ่ึง

เร่ืองราวทั้งหมดนั้นถูกจดัเเสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑเ์เห่งน้ีท่ีใครมาเท่ียวชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจอยา่งเเน่นอน 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานท่ี 

ส าคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์สร้างใน 

สมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนย ์

รวมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เช่น งาน 

เทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและยงัถือได ้

วา่เป็นจตุัรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด 

ในโลก บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไป 

ดว้ยสถานท่ีส าคญัของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถ ไดช้ม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต์ บาซิล (Saint 

Basil’s Catherdral)สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับวา่สวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนานนามวา่ 

“โบสถลู์กกวาด” สร้างข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก 

ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ 

ชนะเหนือกองทพัมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วจิิตรบรรจงของวหิาร จึงท าใหเ้ป็นท่ี

พอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้ง

สองขา้งทิ้งเสีย เพื่อไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์นคร้ัง

นั้น ส่งผลใหทุ้กคนขนานนามวา่ “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  
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จากนั้น น าท่านเขา้ชมและชอปปิงท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ

เมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 

เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

จากน้ัน น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว ์

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสัตวท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสัตวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย **กรณลีะครสัตว์งดการแสดง ซ่ึงบาง

กรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้ 
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ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ทีเ่มืองมอสโคว์ มาตรฐานโรงแรมท้องถิ่นรัสเซีย 

วนัทีห่ก  พระราชวงัเค รมลนิ • โบสถ์อสัสัมชัญ •  มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์   (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ สัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจุดก าเนิดของประวติัศาสตร์
รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์อีก
ทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทบั ณ 
พระราชวงัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือวา่ท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ส าหรับ
การจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศน าท่าน ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอ ร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยูอ่ยู่
ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกุ ฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีใหก้บัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค ( Vladimir Monomakh) เม่ือราว 
700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค าประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล ( Sable) และอัญมณีล ้าค่าต่างๆ 
มากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์อสัสัมชัญ วหิารหลวง
เก่าแก่ ท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆงัพระเจ้า
ซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนั
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ใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาด
อนัมหึมาของท่ีน่ี 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ชมมหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์ หรือทีเ่รียกกนัว่า มหาวหิารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)เป็นวหิารท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูต่ ั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้าง

ข้ึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ท่ี 1เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็น

เจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร์ใชเ้วลา

ก่อสร้างนานถึง 45ปีในสมยัของสตาลิน เคยสั่งใหทุ้บท าลายมหาวหิารแห่งน้ี จนกระทัง่ในสมยั

ประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมี้การบูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของ

ผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวหิารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 
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เทีย่ง บริการอาหาร กลางวนัแบบ International Buffet  

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว ่มอสโคว์ 

18.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เทีย่วบินที ่TG 975 

 

วนัทีเ่จด็           สนามบินสุวรรณภูม•ิ กรุงเทพฯ  
07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

......................................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มงัค์ 7 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิไทย(TG) 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

09 ก.พ.62 15 ก.พ.62 TG974/TG975 64,900 64,900 63,900 6,000 

13 ก.พ.62 19 ก.พ.62 TG974/TG975 65,900 65,900 64,900 6,000 

20 ก.พ.62 26 ก.พ.62 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

02 ม.ีค.62 08 ม.ีค.62 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

13 ม.ีค.62 19 ม.ีค.62 TG974/TG975 62,900 62,900 61,900 6,000 
** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 

อตัราค่าบริการรวม 
ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  

สายการบินไทย Thai Airway(TG) และตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ ช้ัน
ประหยดั  

ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class บินภายในไป-กลบั มอสโคว-เมอร์มังค์-มอสโคว  
     ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
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ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ, นํา้ดื่มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วคนไทย 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่านํา้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ทีไ่ม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลือ่นการเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ทาํการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วนัมิฉะน้ัน ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางต้องทาํก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย : 
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 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลือ่นการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

เงื่อนไขอืน่ ๆ : 

 กรณทีีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วหรือชําระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน  
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุก
กรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       
ขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบั
เสริม  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบนํา้ ซ่ึงขึน้อยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณมีีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง เพือ่ให้เกดิความเหมาะสม 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่านํา้มันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํา้เงิน) เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


