
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เข้าชม “พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี” ซ่ึงรวบรวมสมบัติที่ล า้ค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที ่19 
สัมผสัความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มนัสค์ 

เข้าชม พพิธิภัณฑ์ท าลายน า้แขง็พลงันิวเคลยีร์ 
สนุกสนานกบัการขับสโนว์โมบิลตะลยุหิมะ  

สัมผสัประสบการณ์น่ังรถเทยีมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน 

บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มนัสค์ – มอสโคว์ 



ก าหนดการเดินทาง 
05-11 ธ.ค. 2561 // 31 ธ.ค.2561-06 ม.ค.2562 // 19-25 ม.ค. // 07-13 ก.พ. // 09-15 ม.ีค. // 17-23 ม.ีค. 2562 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์  
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทย แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ D) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.50 น. เหินฟ้าสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG974 
17.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา  

น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร รถโคช้ปรับอำกำศ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ กรุงมอสโคว ์
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      KATERINA HOTEL                                                                          หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่2     มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพ้ืนเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (Izmailovo) ตลำดท่ีใหญ่ท่ีสุดของมอสโคว ์อิสระให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำ
พื้นเมืองนำนำชนิด ในรำคำยอ่มเยำ และตวัตลำดเองก็จ  ำลองรูปแบบอำคำรสวยงำมหลำยแห่งของรัสเซีย มำไวอ้ยู่
ในท่ีเดียวกนั ท่ำนสำมำรถหำของท่ีระลึกหรือของฝำก ไดบ้นถนนสำยน้ี เช่น ตุ๊กตำมำทรอชกำ้ หรือตุ๊กตำแม่ลูก
ดก, กล่องไม้แกะสลัก ท่ีท ำจำกไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผำ้พันคอ ผำ้คลุมไหล่ คลุมผม 
(Platok), ไข่อีสเตอร์, เคร่ืองถม (Khokhloma), อ ำพัน , รองเท้ำบูทรัสเซีย ท่ีใส่สบำยโดยไม่ต้องใส่ถุงเท้ำ 
(Valenki) ฯลฯ มีเวลำใหทุ้กท่ำนเลือกซ้ืออุปกรณ์กนัหนำว เช่น เส้ือกนัหนำว รองเทำ้ กำงเกง ถุงมือ ถุงเทำ้ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกล่อง เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินหรือเวลาบินของ
เทีย่วบินภายในประเทศ) 
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอนิสัมภาระ 

xx.xx น. ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและ
เมืองทีพ่กั อาจมีการสลบัปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลาของเทีย่วบิน และ สภาพอากาศ) 

xx.xx น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ซ่ึงเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ 
(Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลำยืน่ไปในมหำสมุทร เป็นเมืองท่ีอยูติ่ด
กบัประเทศฟินแลนด ์และนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ำท่ีส ำคญัในกำรมุ่งหนำ้ออกสู่อำร์คติก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั นดัหมำยทุกท่ำน ณ ล็อบบ้ีของโรงแรมเพื่อน ำท่ำนเดินทำงชมแสงเหนือ 
เมืองมูร์มังสค์ เดือนธันวาคม  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -5   ถึง   -11 
            เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -7   ถึง   -14 
   เดือนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -2   ถึง   -13 
    เดือนมีนาคม  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ    -2   ถึง   -9  

 
21.00 น. น าท่าน “ตามล่าหาแสงเหนือ” (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้า
ยามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือ
ทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม*** 

ที่พกั:      AZIMUT HOTEL MURMANSK HOTEL                                       หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่3     มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี ้ 
               น่ั งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน – สโนว์โมบิล  
               ตามล่าหาแสงเหนือ   
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโลโวซีโร่” (Lovozero) ตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องเมืองมูร์มนัสค ์ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหมู่บำ้นซำมิ 
(Sami Village) (ใช้เวลำในกำรเดินทำง 2 ชั่วโมง 30 นำที) เดินทำงเข้ำสู่  “หมู่บ้านซามิ” (Sami Village) ณ 
หมู่บ้ำนชำวพื้นเมืองซำมิน้ี ท่ำนจะได้สัมผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และกำรแต่งกำยของชำว
พื้นเมืองซำมิท่ีใช้ชีวิตอำศยัอยูต่ ั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคำบสมุทรโคลำและคำบสมุทรสแกนดิน



เวยี โดยสืบสำนวถึิชีวติดั้งเดิมชมสัตวเ์มืองหนำว เช่น กวำงเรนเดียร์ (Reindeer) หมำป่ำ(Foxes) เพื่อใชป้ระโยชน์
ในกำรเดินทำง รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จำกนั้น น ำท่ำนสู่ “ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี้” (Husky Farm) ชมความน่ารักและแสนรู้ ให้ท่านได้สนุกสนานกับ

ประสบการณ์น่ังรถเทียมสุนัขลากเล่ือน และ
น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน (Reindeer 
Sledding) แบบชำวพื้นเมืองซำมิ จำกนั้น ให้
ท่านได้สนุกต่ืนเต้นกับการขับรถสโนว์โมบิล 
(Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่ีท่ำนสำมำรถ  ขบั
รถไปบนหิมะ ลำนน ้ ำแข็งกวำ้งใหญ่ ซ่ึงเป็น
ประสบกำรณ์สุดสนุกและเร้ำใจเป็นอย่ำงยิ่ง 
ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองมูร์มนัสค ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั นดัหมำยทุกท่ำน ณ ล็อบบ้ีของโรงแรมเพื่อน ำท่ำนเดินทำงชมแสงเหนือ 
 
 

21.00 น. น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติ ท่ีจะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมท่ีท้องฟ้ำ
โปร่ง ในช่วงหน้ำหนำวเท่ ำนั้ น  ซ่ึ ง แสงออโรร่ำ 
(Aurora borealis) จะปรำกฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพำดผ่ำน
ทอ้งฟ้ำยำมค่ำํคืน *** กำรพบเห็นปรำกฏกำรณ์แสง
เหนือ เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ไม่สำมำรถ
ก ำหนดหรือทรำบล่วงหน้ำได้ โอกำสท่ีจะได้เห็น
ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศเป็นส ำคญั และ โปรแกรมอำจมี
กำรปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม*** 

ที่พกั:     AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที4่     มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือท าลายน า้แขง็พลงันิวเคลยีร์ – อนุสาวรีย์อโลชา  
               มหาวหิารเซนต์นิโคลสั – สนามบิน – มอสโคว์ 
– จตุัรัสแดง  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ ำน  “ เข้ าชมพิพิ ธภัณ ฑ์ เรือท าลายน ้ า แข็ งพ ลั ง

นิวเคลียร์” (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึ ง
เป็นเรือท ำลำยน ้ ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี 



ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจ ำกำรแล้ว ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ได้ให้นักท่องเท่ียวได้เขำ้ชม จอดเทียบท่ำอยู่ท่ี
เมืองมูร์มนัสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือล ำน้ีใชต้ดัน ้ ำแข็งเพื่อเปิดทำงน ้ ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในกำรขนส่งสินคำ้ 
โดยในปัจจุบนัยงัมีเรือทีปฏิบติักำรตดัน ้ ำแขง็อยู ่จำกนั้น น ำท่ำนชมอนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสร้ำง
ข้ึนเพื่ออุทิศให้กับเหล่ำทหำรกองทัพของโซเวียตท่ีสำมำรถตรึงกองก ำลังเพื่อหยุดย ั้งกำรรุกคืบจำกกองทัพ
เยอรมนั เป็นรูปป้ันขนำดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีน ้ ำหนกักวำ่ 5,000 ตนั จำกนั้น น ำ
ช ม  “ ม ห า วิ ห า ร เ ซ น ต์ 
นิโคลสั” สร้ำงข้ึนระหวำ่งปี ค.ศ. 1986-1989 เป็นโบสถอ์อโธดอกซ์ โบสถน้ี์จึงสร้ำงดว้ยสถำปัตยกรรมแบบเรียบ
ง่ำย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนัแบบกล่อง 
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอนิสัมภาระ 

xx.xx น. ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลาของเทีย่วบิน และ สภาพอากาศ) 

xx.xx น. ถึงสนามบินมอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศน าท่านสู่กรุงมอสโคว์ 

บ่ำย น ำชม “จัตุรัสแดง” (Red Square) ลำนกวำ้งใจกลำงเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุกำรณ์ส ำคญัในประวติัศำสตร์ของ
รัสเซียไม่ว่ำจะเป็นงำนเฉลิมฉลองทำงศำสนำ หรือกำรประทว้งทำงกำรเมือง สร้ำงในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบันสถำนท่ีแห่งน้ีใช้จดังำนในช่วงเทศกำลส ำคัญๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชำติ วนัแรงงำน และวนัท่ีระลึก
สงครำมโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม อนัไดแ้ก่ วิหำร
เซ น ต์ บ ำ ซิ ล  ( Saint Basil's Cathedral) 
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงำม
สดใส สร้ำงด้วยศิลปะรัสเซียโบรำณโดย
สถำปนิกชำวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอ
นำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปำสสกำยำ 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดำวแดง 5 แฉกท่ีท ำ
มำจำกทับ ทิม  น ้ ำหนัก  20 ตัน  ซ่ึ งพ รรค
คอมมิวนิสต์น ำมำประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 
ชมห้ำงสรรพสินคำ้กุม (GUM Department store) สถำปัตยกรรมท่ีเก่ำแก่ของเมือง สร้ำงในปีค.ศ.1895 จ  ำหน่ำย
สินคำ้จ ำพวกแบรนด์เนม เส้ือผำ้ เคร่ืองส ำอำง น ้ ำหอม และรำคำค่อนขำ้งแพง ชมอนุสรณ์สถำนเลนิน ท่ีเก็บศพ
สร้ำงดว้ยหินอ่อนสีแดง ภำยในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      KATERINA HOTEL                                                                          หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่5   มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ 

สถานีรถไฟใต้ดนิ – อาร์บัต  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  



น ำท่ำนเขำ้สู่ “พระราชวังเครมลิน” (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจำ้ซำร์ทุกพระองค์ จนกระทัง่
พระเจ้ำซำร์ปีเตอร์มหำรำชทรงยำ้ยไปนคร
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นท่ีประชุม
ของรัฐบำลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ น ำท่ำนสู่จตุัรัสวิหำร ถ่ำยรูปกบั
โบสถ์อสัสัมชัญ โบสถ์อนันันซิเอชัน่ โบสถ์
อำร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวำน และเขำ้
ชมด้ำนในโบสถ์อสัสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ี
ส ำคัญใช้ในงำนพิธีกรรมท่ีส ำคัญ เช่น กำร
ประกอบพิธีบรมรำชำภิเษกของพระเจำ้ซำร์ทุกพระองคจ์ำกนั้นชมระฆงัพระเจำ้ซำร์ สร้ำงในสมยัพระนำงแอนนำ 
ทรงประสงคจ์ะสร้ำงระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน ำไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดควำม ผิดพลำดระหวำ่งกำรหล่อ
ท ำให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจำ้ซำร์ท่ีมีควำมตอ้งกำรสร้ำงปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีกำรใชย้งิเลย ท ำ
ดว้ยบรอนซ์น ้ ำหนกั 40 ตนั (หำกมีพิธีกรรมท  ำงศำสนำโบสถ์อสัสัมชญัจะไม่อนุญำตให้เขำ้ชมดำ้นใน) น ำท่ำน
เข้ำชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บ
สะสมของเจำ้ชำยมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถำนท่ีเก็บสะสมของมีค่ำท่ีดีท่ีสุดของ
รัสเซียจำกคริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์อำร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสำมพิพิธภณัฑ์ท่ี
เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจำ้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่ำน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม “อารามชี  โนโวดิวิ ชี  คอนแวนน์ ” (Novodevichy Convent) ซ่ึ งสร้ำงในศตวรรษท่ี  16 เป็น

สถำปัตยกรรมสไตล์บำรอก คอนแวนต์
เก่ำแก่อำยุกวำ่ 300 ปี แทน อดีตเคยเป็น
ท่ีคุมขงัของพระนำงโซเฟียและเช้ือพระ
วงศ์ฝ่ำยหญิงของรำชวงศ์โรมำนอฟ 
ปัจจุบนัเป็นสุสำนส ำหรับสุภำพสตรีคน
ส ำคญัระดบัประเทศ  จากน้ันน าท่านชม
สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินเป็น
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีชำวรัสเซียสำมำรถอวด
ชำวต่ำงชำติให้เห็นถึงควำมยิ่งใหญ่ ประวติัศำสตร์ควำมเป็นชำตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงำม สถำนี
แตกต่ำงกนัดว้ยประติมำกรรม โคมไฟระยำ้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อนท่ีสวยงำม จำกนั้น น ำท่ำนสู่ “ถนน
อารบัต” เป็นถนนคนเดินยำวประมำณ 1 กม. เป็นทั้งยำ่นกำรคำ้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้ำนคำ้ของท่ีระลึก ร้ำนนัง่เล่น 
อำทิ แมคโดนลั สตำร์บคั ฮำร์ดร็อคคำเฟต ์ฯลฯ และยงัมีศิลปินมำนัง่วำดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่น
ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ชอ้ปป้ิง เดินเล่นเก็บภำพบรรยำกำศตำมอธัยำศยั นอกจำกน้ีท่ำนไดถ่้ำยภำพกบั “อำคำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ” ของรัสเซียท่ียิง่ใหญ่สวยงำมกบัศิลปกรรมแบบสตำลินสไตล ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 



ที่พกั:      KATERINA HOTEL                                                                          หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที6่   มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – สวนสาธารณะซาริซิโน – เข้าชมวหิารเซนต์ซาเวยีร์  

สนามบิน  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โร่ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้ งเมืองและ

สำมำรถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้ำงใน
สมยัสตำลิน ซ่ึงท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปกบัหน่ึง
ในเจ็ดตึกท่ีใกล้ท่ีสุด คือ  มหำวิทยำลยัมอส
โคว์ ท่ี เป็นมหำวิทยำลัยท่ี เก่ำแก่ ท่ี สุดใน
รัสเซีย สร้ำงในสมยัพระนำงแคทเธอรีนมหำ
ร ำ ช จ ำ ก นั้ น  น ำ ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่ 
“สวนสาธารณะซาริซิโน” (Tsaritsyno Park) 
เป็นสวนขนำดใหญ่ทำงตอนใต้ของกรุง
มอสโก เป็นสวนสำธำรณะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด 
ซ่ึงสร้ำงข้ึนในช่วงฤดูร้อนส ำหรับคุณหญิง
แคทเธอรีนมหำรำชในปลำยศตวรรษท่ี 18 
อิสระให้ท่ำนได้เท่ียวชมบริเวณสวนและ
พระรำชวงัท่ีสวยงำมตำมอธัยำศยั   น าท่าน
เข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of 
Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) 
เป็นมหำวิหำรโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ  ในสงครำมนโปเลียน เม่ือปี 
ค.ศ.1812 โดยพระเจำ้ซำร์อเล็กซำนเดอร์ท่ี 1ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 45 ปี เป็นวิหำรท่ีส ำคญัของนิกำยรัสเซีย
นออโทดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส ำคญัระดบัชำติ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ไดเ้วลำสมควรทุกท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

18.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG975 

วนัที่7  กรุงเทพฯ        
07.30 น. น าท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปลอดภัย 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสาย
การบนิ และสถานการณ์ในต่างประเทศ ทีท่างคณะเดินทางในขณะน้ัน ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย บริษทัฯ ได้มอบหมาย
ให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถงึผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 



อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

05-11 ธ.ค. 2561 //  68,900 68,900 68,900 15,000 
31 ธ.ค.-06 ม.ค.2561 // 73,900 73,900 69,900 15,000 

19-25 ม.ค. // 07-13 ก.พ. //  
09-15 // 17-23 ม.ีค. 2562 

68,900 68,900 68,900 15,00 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ิน  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรม)์/หำกผูเ้ดินทำงอำยเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบั
พร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 หำกท่ำนลืมสมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝงตวัเข้ามา
ในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่และพนักงานขบัรถ วนัละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อท่าน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
 
 



 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่
วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือ
วำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 (กรณีย่ืนวีซ่า) ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 



-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋
เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่คำ่มดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 


