
  

  

 
 

Russia Northern Lights 8 วนั 
ล่องเรือแม่น ้ำมอสโคว ์สถำนีรถไฟใต้ดิน จตัรุสัแดง มรูม์นัสก ์ 

คำบสมทุรโคลำ หมู่บำ้นพืน้เมืองซำมี นัง่ลำกเล่ือนฮสัก้ี  
มหำวิหำรเซนตซ์ำเวียร ์รสัเซียน เซอรค์สั พระรำชวงัเครมลิน 
พิเศษ เท่ียวคำบสมทุรโคลำ และล่ำแสงเหนือ ณ มรูม์นัสก ์3 คืน 

 

 
 



  

  

วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู  
22.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อพรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
วนัท่ีสอง สวุรรณภมิู - ดไูบ – มอสโคว ์– ล่องเรือ 
01.05 น.      ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
05.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง (ประมาณ 4 ชม.) 
09.15 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
13.45 น.    เดนิทางถงึ สนำมบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
 น ำท่ำนล่องเรือชมความงามยามค ่าคนืของแม่น ้ามอสโคว ์ววิ

สวยๆ ของตวัเมอืงพรอ้มดว้ยแสงสจีากสะพานและอาคารต่างๆ 
นัน้กไ็ดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมอืงมอสโควใ์นอกีมุมมองที่
กส็วยไมแ่พก้นัเลย 

        เยน็ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือ

ระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีสำม มอสโคว ์- สถำนีรถไฟใต้ดิน – จตัรุสัแดง – คำบสมุทรโคลำ - มรูม์นัสก ์– กิจกรรมล่ำแสงเหนือ 
เช้ำ        บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

http://bit.ly/2NMk5YE


  

  

จุดหมายแรกของวนันี้คือ สถำนีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมอืนไม่ใช่สถานที่
ท่องเทีย่ว แต่เมือ่มากต็อ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดซูกัครัง้ แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่
หลบภยัจากกองก าลงัทหารนาซใีนช่วงสงครามครัง้ที ่2 หากนบัรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใต้ดนิทัว่
มอสโกจะมคีวามยาวถึง 260 กโิลเมตร และที่ สถำนีคอมโซโมลสกำยำ (Komsomolskaya) ก็โดดเด่น
ด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไว้ทัว่ทัง้สถานี พรอ้มขอบเพดาน
อาคารโคง้สวยงามทีอ่ลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี มเีสา
หนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมมุ 

 

     
น าท่านสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) จตุัรสัที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสรา้งด้วยการน าหนิแกรนิตและหนิ
อ่อนจ านวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทัว่จตุัรสัที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าให้
กลายเป็นจตุัรสัโมเสกที่ยิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศู่นยข์องรสัเซยี โดยรอบจตุัรสัแดงจะ
ลอ้มรอบไปดว้ยสถานทีส่ าคญัหลายแห่ง ม ีวิหำรเซนต์บำซิล (St. Basil's Cathedral) กถ็อืว่ายงัไปไม่ถงึ 
นี่คอืสิง่ก่อสรา้งทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ายิง่ใหญ่ทีสุ่ดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที ่16 วหิารเซนต์บาซลิสร้า งขึ้น
อย่างสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มโีดมถงึ 9 ยอดทีสู่งลดหลัน่กนัไป อิสระช้อปป้ิงท่ี 
ห้ำงสรรพสินค้ำกมุ (Gum) ทีอ่ยู่ไม่ใกลจากจตุัรสัแดง และเป็นหา้งสรรพสนิค้าทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงมาก
ทีสุ่ดของรสัเซยีซึง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่ปี 1895 ตวัอาคารนัน้สงู 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้
จ านวนกว่า 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื่อดงัระดบัโลก  
 

   
 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าท่านสู่สนามบนิภายในประเทศ เพื่อเดนิทางสู่ เมืองมูรม์นัสก ์(Murmansk) โดยสายการบนิ...... 
เทีย่วบนิที.่.... 
(เนื่องจากประเทศรสัเซยีเขม้งวดเกีย่วกบัเรือ่งน ้าหนกักระเป๋ามาก โดยก าหนดใหผู้โ้ดยสานแต่ละท่านมี
น ้าหนกักระเป๋าไดไ้มเ่กนิ 20 กก. ซึง่บางครัง้อาจจะรวมกระเป๋าทีน่ าขึน้เครือ่ง น ามาชัง่รวมดว้ย และหาก
น ้าหนกัเกนิก าหนดท่านตอ้งจา่ยค่าน ้าหนกัเพิม่ จงึขอใหทุ้กท่านระวงัและค านวณเรือ่งน ้าหนกัของกระเป๋า
ดว้ย) 

...........น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงมรูม์นัสก ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 35 นาท)ี 



  

  

...........น. เดินทางถึง เมืองมูร์มนัสก์ (Murmansk) เมืองขนาดใหญ่ที่
ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของรสัเซยี แมเ้มอืงมรูม์นัสก์จะ
เป็นเมอืงใหม่ที่ก่อตัง้ขึน้เป็นเมอืงสุดท้ายของประเทศรสัเซยีเมื่อ
ปี 1915 แต่ด้วยภูมิประเทศที่ตัง้อยู่ร ิมอ่าวโคลา (Kola Bay) 
พรอ้มด้วยกระแสน ้าอุ่นที่ไหลผ่านท าให้เมอืงมูรม์นัสก์กลายเป็น
เมอืงท่าขนาดใหญ่อย่างรวดเรว็ ชื่อ Murman นัน้มาจากภาษา
นอร์เวย์ ด้วยตัวเมืองมูร์มันสก์นั ้นอยู่ห่างจากนอร์เวย์และ
ฟินแลนดเ์พยีงประมาณ 100 กโิลเมตรเท่านัน้ ปัจจบุนัเมอืงมรูม์นัสกก์ย็งัคงต าแหน่งเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ทางตอนเหนือของวงแหวนอารค์ตกิ และเมอืงท่าหลกัของมหาสมุทรอารค์ตกิ เมอืงมรูม์นัสก์นัน้ยงัเป็นเมอืง
ท่องเทีย่วยอดนิยมเมอืงหนึ่งดว้ยการเป็นเมอืงทีส่ามารถมองเหน็ แสงเหนือ (Northern Lights) ไดด้ว้ย 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดบัเดียวกนั 

เยน็  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านท ากิจกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern Lights) หรอือีกชื่อหนึ่งคอื “แสงออโรร่า” (Aurora 

Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีต่ดิอนัดบัต้นๆ ของกจิกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด ตดิกระแส
ความนิยมไมเ่สื่อมคลาย แต่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากฟ้าฝนและสภาพอากาศอย่างมากเพื่อใหฟ้้าเปิดเต็มที่
แสงเหนือจงึจะปรากฏใหเ้หน็เป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคนืในช่วงฤดูหนาว
ทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเหน็เป็นแสงสเีขยีวพาดผ่านทอ้งฟ้า สวยงามและตรงึตา
อยา่งทีสุ่ด 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินัน้ ไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได้ 
โอกาสทีจ่ะไดเ้หน็แสงเหนือนัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั สามารถพบเหน็ไดใ้นช่วงปลายฤดใูบไมร้ว่งถงึต้นฤดใูบไม้
ผล ิเดอืนทีเ่หมาะส าหรบัการชมออโรร่าหรอืแสงเหนือทางซกีโลกเหนือนัน้จะเป็นช่วงเดอืนตุลาคม -กุมภาพนัธ ์และสิน้สุด
ประมาณกลางเดอืนมนีาคม โดยมกัจะเกดิในช่วงเวลาสีทุ่่มถงึเทีย่งคนื  
โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม *** 
 

  
 

วนัท่ีส่ี มรูม์นัสก ์– หมู่บ้ำนชำวพื้นเมืองซำมี – ฟำรม์สนัุขพนัธุฮ์สัก้ี – Husky Sledding – กิจกรรมล่ำแสง
เหนือ 

เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้ำนซำมิ (Sami Village) หมู่บ้านพื้นเมอืงที่อยู่ไม่ไกลจากเมอืงมูร์มนัสก์ ชาวซาม ี
หรอือีกชื่อคือ ชาวแลปป์ นัน้เป็นชาวพื้นเมอืงอาร์คติกเก่าแก่ที่กระจายอยู่ทัว่ไปทัง้ในรสัเซีย นอร์เวย์ 
ฟินแลนด ์และสวเีดน ทีใ่ชช้วีติอยา่งเรยีบงา่ย จบัปลา ล่าสตัว ์และเลี้ยงเรนเดยีร ์และทีห่มูบ่า้นซามแีห่งนี้ทุก
ท่านจะไดเ้รยีนรูถ้งึวถิชีวีติความเป็นอยู่ วฒันธรรม และประเพณี ทีส่บืทอดต่อกนัมา ท่านยงัจะไดช้ม กวาง



  

  

เรนเดียร์ และจิ้งจอก ที่เลี้ยงไว้ภายในบรเิวณหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทัง้เป็นสตัว์
เศรษฐกจิแบบชาวพืน้เมอืงซามอิกีดว้ย  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฟำรม์สุนัขฮสัก้ี (Husky Farm) ให้
ท่านได้ชมความน่ารกัของสุนัขแสนรู้พนัธุ์ ไซบเีรยีน ฮสักี้ ที่
นอกจากจะฉลาดเฉลยีวแลว้ยงัแขง็แรงและทนความหนาวไดด้ี
มาก เพราะเป็นสุนัขที่อาศยัอยู่ในเขตหนาวมาตัง้แต่เก่าก่อน 
นอกจากนี้ชาวแลปป์ยงัได้เลี้ยงสุนัขฮสักี้เอาไว้เพื่อใช้ในการ
ลากเลื่อนบนหิมะหรอืน ้าแข็งเพื่อการเดินทาง แน่นอนว่าไม่
พลาดที่จะให้ท่านได้ สัมผสัประสบกำรณ์นัง่ลำกเล่ือน
สุนัขฮสัก้ี (Husky Sledding) ที่สุนัขฮสักี้นับสบิตวัจะพาท่าน
แล่นไปตามเส้นทางอย่างสนุกสนาน แลว้มานัง่จบิชารอ้นๆ พรอ้มทานขนมพื้นเมอืง ทีท่างฟารม์จดัเตรยีม
เอาไวต้อ้นรบัอยา่งอบอุ่น      
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองมรูม์นัสก ์
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดบัเดียวกนั 

เยน็  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านท ากจิกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern Lights) หรอือกีชื่อหนึ่งคอื “แสงออโรรา่” (Aurora 
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีต่ดิอนัดบัตน้ๆ ของกจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วตอ้งไมพ่ลาด ตดิกระแส
ความนิยมไมเ่สื่อมคลาย แต่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากฟ้าฝนและสภาพอากาศอยา่งมากเพื่อใหฟ้้าเปิดเตม็ที่
แสงเหนือจงึจะปรากฏใหเ้หน็เป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคนืในช่วงฤดหูนาว
ทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเหน็เป็นแสงสเีขยีวพาดผ่านทอ้งฟ้า สวยงามและตรงึตา
อยา่งทีสุ่ด 
 

วนัท่ีห้ำ เมืองมูรส์มนัสก ์– พิพิธภณัฑเ์ร่ืองรำวท้องถ่ิน – อนุสำวรียอ์โลชำ - 
พิพิธภณัฑเ์รือท ำลำยน ้ำแขง็พลงังำนนิวเคลียร ์– กิจกรรมล่ำแสงเหนือ 

เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรูม์นัสก ์ เขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑท้์องถ่ิน (Reginal Museum of Local Lore) 
พพิธิภณัฑเ์ก่าแก่ทีร่วบรวมเรือ่งราวเกีย่วกบัเมอืงมรูม์นัสก์และบรเิวณโดยรอบชายฝัง่โคลาเอาไว ้ ไมว่่าจะ
เป็นประวตัศิาสตรต์ัง้แต่ยคุเริม่แรก วฒันธรรม ประเพณ ี จดัแสดงขา้วของ เครือ่งมอืเครือ่งใชข้องชาวซามี
ตัง้แต่ยคุแรกไล่เรือ่ยมา มแีสดงใหเ้หน็ถงึภายในบา้นแบบดัง้เดมิของชาวซาม ี รวมถงึการก่อสรา้งทาง
รถไฟมรูม์นัสกท์ีเ่ป็นจดุก าเนิดใหเ้มอืงนี้ยิง่ใหญ่ขึน้มาดงัในปัจจบุนั จากนัน้น าท่านสู่ อนุสำวรียอ์โลชำ 
(Alyosha Monument) เพื่อชมและถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์นาด
ใหญ่สงูถงึ 35.5 เมตร และหนกักว่า 5,000 ตนั จดัเป็นอนุสาวรยี์
ทีส่งูเป็นอนัดบัที ่ 2 ของรสัเซยีเลยทเีดยีว อนุสาวรยีน์ี้ได้
ออกแบบเป็นรปูผูช้ายใส่เสือ้โคท้ใหญ่ สะพายปืนไรเฟิล หนั
หน้าไปทางทศิตะวนัตกทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ หุบเขาแห่งชยัชนะ 
(Valley of Glory) สถานทีท่ีท่ าการสูร้บกนัระหว่างกองทพั
รสัเซยีและเยอรมนั แต่สุดทา้ยชยัชนะกเ็ป็นของรสัเซยี 



  

  

อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ยงัไดอุ้ทศิแด่ทหารบก ทหารเรอื และทหารอากาศทีไ่ด้รว่มรบในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่ 2 
ดว้ย จดัเป็นแลนดม์ารก์ส าคญัของมรูม์นัสก์ทีไ่มค่วรพลาดชม 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑเ์รือตดัน ้ำแขง็พลงังำนนิวเคลียร ์(Nuclear-Powered Icebreaker) เรอื
ตดัน ้าแขง็พลงังานนิวเคลยีรล์ าแรกของโลกทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1957 และออกแล่นครัง้แรกปี 1959 ท าหน้าที่
ตดัน ้าแขง็เคลยีรเ์สน้ทางเดนิเรอืในเสน้ทางทะเลเหนือนานกว่า 30 ปี ก่อนจะถูกปลดระวางในปี 1989 แลว้
มาจอดเทยีบท่าถาวรอยู่ที่ชายฝัง่เมอืงมูร์มนัสก์ ปัจจุบนัได้ปรบัเปลี่ยนให้เป็นพพิธิภณัฑ์ให้นักท่องเที่ยว
สามารถเขา้ชมภายในได ้ตวัเรอืนัน้มคีวามยาวถงึ 134 เมตร ทีภ่ายในสามารถชมหอ้งกบัตนั สะพานเดนิเรอื 
หอ้งอาหาร ยงัมกีารดดัแปลงใหส้ามารถมองเหน็ส่วนบนของเครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีรไ์ดอ้กีดว้ย 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดบัเดียวกนั 

เยน็  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านท ากจิกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern Lights) หรอือกีชื่อหนึ่งคอื “แสงออโรรา่” (Aurora 
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีต่ดิอนัดบัตน้ๆ ของกจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วตอ้งไมพ่ลาด ตดิกระแส
ความนิยมไมเ่สื่อมคลาย แต่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากฟ้าฝนและสภาพอากาศอยา่งมากเพื่อใหฟ้้าเปิดเตม็ที่
แสงเหนือจงึจะปรากฏใหเ้หน็เป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคนืในช่วงฤดหูนาว
ทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเหน็เป็นแสงสเีขยีวพาดผ่านทอ้งฟ้า สวยงามและตรงึตา
อยา่งทีสุ่ด 

 
วนัท่ีหก เมืองมูรม์นัสก ์– มอสโคว ์– มหำวิหำรเซนตซ์ำเวียร ์– สแปรโ์รว ์ฮิลล ์– รสัเซียน เซอรค์สั 
เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ สนำมบินมรูม์นัสก ์เพื่อเดนิทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) โดยสายการบนิ...... เทีย่วบนิที.่.... 
(เนื่องจากประเทศรสัเซยีเขม้งวดเกีย่วกบัเรือ่งน ้าหนกักระเป๋ามาก โดยก าหนดใหผู้โ้ดยสานแต่ละท่านมี
น ้าหนกักระเป๋าไดไ้มเ่กนิ 20 กก. ซึง่บางครัง้อาจจะรวมกระเป๋าทีน่ าขึน้เครือ่ง น ามาชัง่รวมดว้ย และหาก
น ้าหนกัเกนิก าหนดท่านตอ้งจา่ยค่าน ้าหนกัเพิม่ จงึขอใหทุ้กท่านระวงัและค านวณเรือ่งน ้าหนกัของกระเป๋า
ดว้ย) 

...........น.  ออกเดนิทางสู่ มอสโคว ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 35 นาท)ี 

...........น. เดนิทางถงึ มอสโคว ์(Moscow)  
 น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ 
(Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระ
เจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 และก็ด าเนินการ
สร้างกันนานถึง 45 ปีสวยงามอลงัการตัง้แต่แรกเห็น ตัว
อาคารสขีาวสะอาด ตดักนัด้วยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์
แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากที่รสัเซยีรอด
พน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสมาได ้ 

 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิเมอืงที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์(Sparrow Hills) หรอือีกชื่อคอื  
เลนินฮิลส ์เนื่องจากเป็นท าเลที่มองเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จงึ



  

  

เลอืกจุดนี้เป็นที่ตัง้ของบ้านพกัส่วนตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรบันักท่องเที่ยวขึน้มาชมววิจุดเดยีวกบัเลนิ
นในอดตีแลว้ ยงัเป็นทีน่ิยมในการใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

เยน็ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
ชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์สั ละครสตัวข์ึน้ชื่อของรสัเซยีทีผ่สมผสานระหว่างการแสดงของสตัวต่์างๆ 
กายกรรมและมายากล ทีท่ ัง้สนุกและตื่นตา เป็นโชวท์ีพ่ลาดไมไ่ด้ 
 

   
 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีเจด็ ตลำดอิสมำยลอฟสก้ี – พระรำชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั 
  ปืนใหญ่พระเจ้ำซำร ์– ระฆงัพระเจ้ำซำร ์– สนำมบิน 
เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่ านเที่ยวชมและอิสระช้อป ป้ิงที่  ตลำดอิสมำยลอฟ 
สก้ี (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อค้า
แม่คา้พูดภาษาไทยได ้สนิคา้ส่วนใหญ่ในตลาดอสิมายลอฟสกี้จะ
เป็นแนวพืน้เมอืงทอ้งถิน่ มเีสือ้ผา้ เครือ่งกนัหนาว กระเป๋า หมวก 
และสินค้าที่ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรอื มาทอสก้า 
เอกลกัษณ์ของรสัเซยี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเขา้ชมภายใน พระรำชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์
และเป็นหน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ที่สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที่ 3 ยิง่ใหญ่และสวยงาม
อย่างที่สุด พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยนือายุมายาวนานกว่า 850 ปี มี
บทบาทในหลายยคุของรสัเซยี ภายในพระราชวงัมหีอ้งใชส้อยถงึ 700 หอ้ง หอคอย 18 จดุและป้อมปราการ
ทีม่คีวามยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นทีท่ าการของรฐับาล และ
ส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทัว่ไปเขา้ชมได้ ที่บรเิวณด้านนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจ้ำซำร ์ปืน
ใหญ่ที่ได้รบัการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊คว่ามปีากกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสรา้งขึน้ในปี 1586 เพื่อข่มขวญั
ศตัรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมเีส้นผ่านศูนยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวัปืน
ยาว 5.34 เมตร มนี ้าหนกัรวมถงึ 40 ตนั และยงัมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชื่อว่า ระฆงัพระเจ้ำซำร ์ระฆงัใบนี้
จงึถูกสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก น ้าหนักรวมมากถงึ 200 ตนั แต่ทีเ่หน็มุมหนึ่งมชีิน้ส่วนของระฆงัแตกออกมา 
ซึง่กม็นี ้าหนกัมากถงึ 11.5 ตนั  
 



  

  

   
 

ภายในบรเิวณพระราชวงัเครมลนิเราจะได้เห็น โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่
และศกัดิส์ทิธิ ์ดว้ยการเป็นสถานที่จดัพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิข์องรสัเซยีทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถ์ม ี5 
ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ดา้นนอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ว้ย สวยงามมาก
จรงิๆ แน่นอนว่าคณะเรากไ็ม่พลาดที่จะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร่ี์ หนึ่งในพพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของ
มอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบตัิล ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอญัมณี เครื่องประดบั อาวุธ และงานศิลปะชัน้น า
มากมาย 

เยน็ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน 
23.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 132 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง (ประมาณ 2 ชม.) 
09.30 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 
อตัรำค่ำบริกำร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 8,000 บาท 

วนัเดินทำง   รำคำ 

มกรำคม 
16-23 มกราคม 
17-24 มกราคม 
18-25 มกราคม 

59,900 

กมุภำพนัธ์ 
22 กุมภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 
27 กุมภาพนัธ ์– 6 มนีาคม 



  

  

 
อตัรำน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
  
อตัรำน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ 
✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 
✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 
✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยเูอสดอลล่าร ์ตลอดทรปิ) 
✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในกำรจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 1 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 



  

  

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมำยเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
  
********************************************* 

 
 
 
  


