
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11294 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รสัเซยี มอสโคว ์มูรม์นัสค ์
7 วนั 4 คนื 



 

 ตามล่าหาแสงเหนือ ทีเ่มอืงมูรม์นัสค ์
 ชมวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืง ณ หมู่บา้นซาม ิ 
 สมัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น แบบชาวพืน้เมอืง 
 ชมความน่ารกัของสนัุขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้ 
 ชม อนุสาวรยีอ์โลชา ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพั 
 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ อกีหน่ึงสญัลกัษณท์ีส่ําคญัของรสัเซยี 
 ชม พระราชวงัเครมลนิ สมัผสัความยิง่ใหญ่และความสวยงาม 
 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ, ตลาดอสิมายลอฟกี ้ย่านการคา้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง  

 
 
กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โดฮา 
 
17:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 7 เคานเ์ตอร ์P 

สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
20:20 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR981 
 
23:59 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที ่2  โดฮา - มอสโคว ์- จตรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - สแปรโ์รฮ่ลิล ์- ตลาดอสิมายลอฟกี ้ 
 
02:35 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR223 
 
07:55 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรสัเซยี และยงัครองอนัดบัเมืองทีใ่หญ่ทสีุด
ของยโุรป มปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี จากน้ันนําชมความยิง่ใหญ่ของรสัเซยีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์นํา
ท่านชม จตัรุสัแดง Red Square เป็นเสมอืนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อวีานที ่3 เพือ่
เป็นสถานทีจ่ดังานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกกบั อนุสรณ์
สถานเลนิน หรอื สุสานเลนิน Lenin Mausoleum ซึง่เก็บรกัษารา่งของวลาดมีรี ์เลนิน ผูนํ้าคนสําคญั
ของคอมมวินิสต ์และเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้ 
 

 
 
และ วหิารเซนตบ์าซลิ Saint Basil's Cathedral แห่งนี ้ก็จะถอืว่ามาไม่ถงึประเทศรสัเซยี เป็นอาสน
วหิารของศาสนจกัรออรโ์ธดอกซร์สัเซยี สรา้งโดยซารอ์วีานที ่4 หรอืซารอ์วีานจอมโหด เพือ่ฉลองชยัชนะ
เหนือพวกมองโกลทีก่รธีาทพัมาเมืองคาซาน เมือ่ปี ค.ศ. 1552 ผลจากชยัชนะคร ัง้นีทํ้าใหร้สัเซยีสามารถ
รวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผ่น จงึสรา้งมหาวหิารแห่งนีข้ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1555 มหาวหิารเซนตบ์าซลิมีรูปทรงทีไ่ม่เหม ื
อนโบสถอ์ื่น คือมีโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ทําใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดว้ย
สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยีโบราณอนัไดร้บัอทิธพิลมาจากไบแซนไทนท์ีเ่ป็น
โดมทรงหวัหอมกบัสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกนัว่ารสัเซยีนกอธกิ หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธพิลจากยโุรป
ตะวนัตก ผลลพัธท์ีอ่อกมาจงึกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทยีนกําลงัลุกไหมบ้นปลายลําเทยีน ส่งความโชติ
ชว่งชชัวาลยเ์ป็นเคร ือ่งบูชาเทพเจา้บนสวรรค ์มหาวหิารนีไ้ดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ปอสตนิ์ค ยา
คอฟเลฟ Postnik Yakovlev และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้ีเร ือ่งเล่าสบืต่อกนัว่า ซารอ์ี
วานที่ 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคําสั่งใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิก
ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านีไ้ดอ้ีก การ
กระทําในคร ัง้น้ันของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ย Ivan The Terrible  

 



 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ สแปรโ์รฮ่ลิล ์Sparrow Hill จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทศันียภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้หมด 
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัตึกมหาวทิยาลยัมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสูงในสมยัสตาลิน ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตึก ทีส่รา้ง
ดว้ยรูปทรงเดียวกนั ไดเ้วลาเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ตลาดอสิมายลอฟกี ้Izmailovsky Market 
ตลาดขายสินคา้พืน้เมือง ซึง่ท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้ตาม
อธัยาศยั อาทิ ตุก๊ตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรรีูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไม ้
แกะสลกั และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย  
 
 

 
 
 
**พเิศษ ถา้มเีวลา นําท่าน ล่องเรอื River Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่นํ้า Moskva ซึง่เป็น
แม่นํ้าสายหลกัของกรุงมอสโคว ์**เป็นโปรแกรมเสรมิมคี่าใชจ้่ายสอบถามมคัคุเทศก ์การล่องเรอื
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ** 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Ibis Moscow Oktyabrskoye Pole หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- หมู่บา้นซาม ิ- ขบัรถสโนโมบลิ - ตามล่าหาแสงเหนือ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอื Set Box 

 
........น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มูรม์นัสค ์โดยสายการบิน .......... เทีย่วบนิที ่........  (ระยะเวลาประมาณ 

2:35 ช ัว่โมง) ** โปรแกรมและเมืองทีพ่กั อาจมีการสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้
สอดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และสภาพอากาศ ** 
 

........น.  เดนิทางถงึ เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมูรม์นัสค ์Murmansk ซึง่เป็นเมือง
ท่าของรฐัมูรม์นัสคอ์อ๊บลาสต ์Murmansk Oblast อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายืน่ไป
ในมหาสมุทรเป็นเมืองทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วยซ์ ึง่เป็นเมืองท่าทีส่ําคญัในการมุ่งหนา้ออกสู่
อารค์ตกิ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ หมู่บา้นซาม ิSami Village ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี้ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชวีิต 
ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิทีใ่ชช้วีติอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถชึวีิตดัง้เดิม ชมสตัวเ์มืองหนาว 
เชน่ กวางเรนเดยีร ์Reindeer หมาป่าFoxes เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ  
 



 

 
 
และสมัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น Reindeer Sledding แบบชาวพืน้เมือง
ซาม ิจากน้ันใหท่้านไดส้นุกตืน่เตน้กบัการ ขบัรถสโนโมบลิ Snow Mobile ตะลุยหมิะ ทีท่่านสามารถขบั
รถไปบนหมิะ ลานนํ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณส์ุดสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยิง่ ** กจิกรรมนีข้ึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ หากหมิะไม่ตกขอสงวนสทิธท์ีจ่ะตดัออกจากโปรแกรม ** 

 
 

 
 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลานําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรอื แสงออโรรา่ Aurora Borealis เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึง่แสงจะ
ปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิม่สามารถกาํหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ทีพ่กั   Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4 อนุสาวรยีอ์โลชา - ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้- พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายน้ําแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําท่านชม อนุสาวรยีอ์โลชา Alyosha Memorial ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพั 

ของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองกําลงัเพือ่หยุดยัง้การรุกคบืจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถงึ 35.5 
เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรสัเซยีและมนํี้าหนักกว่า 5,000 ตนั และเยีย่มชมสวนสาธารณะทีม่คีวามสวยงาม 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้Siberian Husky Farm ใหท่้านไดช้มความน่ารกั

ของสุนัขแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตเมืองหนาวซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้ง
สุนัขพนัธุนี์ ้เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนนํ้าแข็งหรอืหมิะ ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมสุนขัฮสั
กีล้ากเลือ่น Husky Sledding โดยที่ฟารม์นี้จะบรกิารตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมือง กบั
บรรยากาศตอ้นรบัทีแ่สนจะอบอุ่น ** กจิกรรมนี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากหมิะไม่ตกขอสงวน
สทิธท์ีจ่ะตดัออกจากโปรแกรม ** 

 
 



 

 
 
จากน้ันนําท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายน้ําแข็งพลงันิวเคลยีร ์Nuclear Powered Icebreakers 
รุน่ Lenin ซึง่เป็นเรอืทําลายนํ้าแข็งพลงันิวเคลยีรร์ุน่แรก เปิดตวัเมือ่ปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจําการ
แลว้ ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑไ์ดใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบท่าอยู่ทีเ่มืองมูรม์นัสค ์Murmansk ใน
อดีตเรอืลํานีใ้ชต้ดันํ้าแข็งเพือ่เปิดทางนํ้าแข็งใหเ้รอืเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยในปัจจุบนัยงัมีเรอืที
ปฏบิตักิารตดันํ้าแข็งอยู่ 

 
 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลานําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรอื แสงออโรรา่ Aurora Borealis เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึง่แสงจะ
ปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิม่สามารถกาํหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ** 

 



 

 

 
 
 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเท่า   
           
วนัที ่5  มูรม์นัสค ์- มอสโคว ์- สถานีรถไฟใตด้นิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มูรม์นัสค ์ 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื Set Box 
 
........น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ........................ มอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบิน .......... 

เที่ยวบินที ่........  (ระยะเวลาประมาณ 2:00 ช ัว่โมง) ** โปรแกรมและเมืองทีพ่กั อาจมกีารสลบั
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และสภาพอากาศ ** 
 

........น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ........................ มอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 ชม สถานีรถไฟใตด้นิ Metro การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีลว้นวิจติรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงาน

ปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และงานประดบัประดาต่างๆ ลว้นปราณีต
วจิติรบรรจง 

 
 
 
 
ทีพ่กั  Ibis Moscow Paveletskaya  หรอืเทยีบเท่า 
 



 

วนัที ่6  พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ - หา้มสรรพสนิคา้กุม - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์-
ถนนอารบตั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace บนทีด่นิกรรมสทิธิข์องแกรนดป์รนิซ ์ซึง่ได ้
จดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 บนเนินโบโรวติสก ีออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใตก้ารบรหิารจดัการ
ของคอนสแตนติน ธอน พระราชวงัเครมลินมีเจตนาทีจ่ะตอกยํา้ถึงความยิง่ใหญ่ของระบอบอตัตาธปิไตย
รสัเซยี คอนสแตนตนิ ธอน ยงัเป็นสถาปนิกของเครมลนิอารม์ร ีและมหาวหิารพระครสิตผ์ูไ้ถ่พระราชวงัเครม
ลินเดิมเคยเป็นพระตํานักของซารใ์นมอสโก การก่อสรา้งพระราชวงัรวมไปถึงขัน้ตอนการระเบิดอดีต
พระราชวงัสถาปัตยกรรมบาโรกในบรเิวณดงักล่าว ซึง่ออกแบบโดยรสัเตรลลี และครสิตจกัรนักบุญจอหน์
แบ็พทสิต ์ซึง่กอ่สรา้งขึน้ตามโครงการของ อโลอซีโิอเดอะนิวแทนทีโ่บสถแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้ในมอสโก  
 
 

 
 
ชม โบสถอ์สัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน เป็นสถาปัตยกรรม
แบบยอดโดม 9 ยอด สทีองอรา่มสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบุญ
อารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้
ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิ
ความผดิพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระ
เจา้ซาร ์Tsar Cannon สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ทําดว้ยบรอนซ ์นํ้าหนัก 
40 ตนั และลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตนั  

 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อสิระท่านชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กมุ Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในเมอืงมอสโก แต่มชี ือ่เสยีงใน
เร ือ่งงสินคา้อันมีใหเ้ลือกซือ้ก ันอย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุมหรอือีกสถานที่หน่ึงที่มี
สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมืองนี ้หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดด
เด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ัน้ มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายสําหรบัใหผู้ท้ีเ่ดนิทางหรอื



 

ผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมทีัง้รปูลกัษณ ์ภายในและภายนอกทีดู่หรหูรา
โอ่อ่า และทีส่ําคญัตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสนิคา้กุม มีการจําหน่ายสนิคา้ประเภท
อุปโภคและบรโิภค เชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน สนิคา้ทีม่ีช ือ่มียีห่อ้ เคร ือ่งสําอางค ์นํ้าหอม และสนิคา้ที่
เป็นประเภทของทีร่ะลกึซึง่มใีหเ้ลอืกกนัอย่างหลากหลายทเีดยีว  
 
 

 
 
 
จากน้ันนําท่านชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวหิารทีส่ําคญัของนิกายรสัเซยี
นออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมที่สําคญัระดบัชาติ สรา้งเป็นที่ระลึกถึงพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 ที่
สามารถขบัไล่กองทพันโปเลยีนไปได ้จากน้ันนําท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั ย่านการคา้ มีของซือ้ของขาย
มากมาย เป็นถนนทีข่ึน้ช ือ่ของ กรงุมอสโคว ์

 
 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์
 
23:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่วบินที ่

QR230 
 
วนัที ่7  โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
04:50 น.+1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
07:05 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR832 
 
17:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 



 

**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยีย่มชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองดว้ย
เหตุผลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแตจ่ะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นสําคญั 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  กมุภาพนัธ ์
22 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62  54,555 54,555 53,555 8,900 - 

28 ก.พ. 62 - 06 ม.ีค. 62  54,555 54,555 53,555 8,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้าํระค่ามดัจําทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้
 หลงัจากทีท่่านไดช้าํระค่ามดัจาํ และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเดีย่วเพิม่

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนินํ้าใจกบัผู ้

ใหบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 โปรแกรมนีม้ไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะนัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 
 ทางบรษิทัจะแจกน้ําดืม่ใหท่้านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เน่ืองจากระหว่างเดนิทางทีร่สัเซยีจะไม่มี

น้ําบรกิาร จงึขอแนะนําใหท่้านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมน้ํีาใหท่้านละ 1 ขวดเพยีงคนืแรก
เท่านัน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Qatar Airways 
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่าํนาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 Euro /ท่าน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินกําหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้คร ือ่งบนิจาํนวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกาํหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถิน่

ที่อยู่ 4. สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ําเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ทําเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะคํานึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพํ่าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทักาํกบัเท่าน้ัน 

5. เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืชาํระโดยตรงกบัทางทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืสาํรองทีน่ั่ง 

 กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมดัจาํ งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจาํท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 

 
 


