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รสัเซยี มอสโคว ์มูรม์นัสค ์ตามลา่หาแสงเหนอื 

จุดเด่น 

 
 ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอืแสงออโรร่า ทีเ่มอืงมรูม์ันสค ์และเมอืงคริอฟสค ์

 ชม หมูบ่า้นซาม ิน่ังรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่นแบบชาวพืน้เมอืงซาม ิ

 สมัผัสประสบการณ์ น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น แบบชาวพืน้เมอืง 

 สนุกตืน่เตน้กับการ ขบัรถสโนโมบลิ ตะลยุหมิะ ทีเ่มอืงหมิะ 

 ชมความน่ารักของสนัุขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้ 

 ชม พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนํา้แข็งพลงันวิเคลยีร ์

 ชมการตกแตง่ภายในของ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโก แตล่ะสถานลีว้นวจิติรตระการตา 

 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ วหิารโดม 9 โดมประดบัประดาสสีนัสวยงาม  

 ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานแสดงใหญ่ๆ  

 ชม พระราชวงัเครมลนิ อนัตอกย ้าถงึความยิง่ใหญข่องระบอบอตัตาธปิไตยของประเทศรัสเซยี 

 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์เป็นวหิารทีส่ าคญัของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ 

 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ, ถนนอารบตั ยา่นการคา้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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ชื่อโปรแกรม รสัเซีย มอสโคว ์มูรม์นัสค ์ตามล่าหาแสงเหนอื   
จํานวน 7 วนั 5 คนื 

กาํหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อลัมาต ี- มอสโคว ์

 
07:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์R สาย

การบนิ AIR ASTANA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

10:00 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศ
คาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 

 

16:35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศ
คาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
18:55 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์

ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่

KC875 
 

20:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ์
ประเทศรสัเซยี หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่

พัก  
 

ทีพ่กั  Ibis Dynamo Hotel หรอืเทยีบเทา่         

 

วนัที ่2 
พระราชวงัเครมลิน - พิพิธภณัฑ์อาร์มเมอร์ร ี่ แชมเบอร์ - จตุรสัแดง - ว ิหารเซนต์บาซิล - 

หา้งสรรพสนิคา้กมุ  

 
    เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชม พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace 

บนที่ด ินกรรมสิทธิ์ของแกรนด์ปรินซ์ ซึ่งไดจั้ดตั ้งขึ้นตั ้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทีม

สถาปนิกภายใตก้ารบริหารจัดการของคอนสแตนติน ธอน 
พระราชวังเครมลนิมีเจตนาที่จะตอกย ้าถึงความยิ่งใหญ่ของ

ระบอบอตัตาธปิไตยรัสเซยี คอนสแตนตนิ ธอน ยังเป็นสถาปนกิ
ของเครมลนิอารม์ร ีและมหาวหิารพระครสิตผ์ูไ้ถ่พระราชวังเครม

ลินเดิมเคยเป็นพระต านักของซาร์ในมอสโก การก่อสรา้ง

พระราชวัง รวมไปถึงขั ้นตอนการระเบิดอดีตพระราชวัง
สถาปัตยกรรมบาโรกในบรเิวณดังกล่าว ซึง่ออกแบบโดยรัสเตรลล ีและคริสตจักรนักบุญจอห์นแบ็พทสิต์ ซึง่

ก่อสรา้งขึ้นตามโครงการของ อโลอีซิโอเดอะนิวแทนที่โบสถ์แห่งแรกที่สรา้งขึ้นในมอสโก น าท่านชม 
พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์State Armoury Museum เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี กอ่ตัง้

มาตัง้แต่ยุคราชวงศโ์รมานอฟ อยู่ภายในปราการแห่งเครมลนิ 

พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่ แชมเบอรส์รา้งความตืน่ตาตืน่ใจแก่ผูเ้ขา้
ชม ดว้ยบรรดาของเกา่ล ้าคา่หาชมยาก สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ

พถิพีถิัน วจิติรบรรจง ความละเอยีดประณีตของชา่งยุคโบราณ 
และความมั่งคั่งแห่งราชวงศ์ รวมแลว้มากกว่า 4,000 ชิ้น 

พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้จัดเก็บมรดกทางประวัตศิาสตรไ์วใ้นตัวอาคาร
สองชัน้ บรเิวณชัน้บนจัดแสดงขา้วของเครือ่งใชใ้นการประกอบ

พิธีทางศาสนา และขา้วของล ้าค่า อาทิ คัมภีร์โบราณ จอก

ศักดิส์ทิธิ ์ชดุเครื่องเงนิ ชดุเครื่องใชบ้นโต๊ะเสวย รวมถงึไขฟ่า
แบร์เช Faberge ซึ่งเป็นไข่อีสเตอร์แสนงดงามที่ท าขึ้นเพื่อ

ถวายแดพ่ระเจา้ซารว์ันอสีเตอร์ ส าหรับชัน้ลา่งของอาคารมกีาร
จัดแสดงเครือ่งทรง อาท ิทัง้ชดุในพธิพีระบรมราชาภเิษก ชดุในพระราชพธิอีภเิษกสมรส รวมถงึเครื่องแต่งกาย

ของบรรดาขนุนางชัน้สงู นอกจากนี้ ยังมรีาชรถคันหรู บัลลังกง์าชา้งประดับเพชรของพระเจา้อวีานที ่4 มงกฎุโม

นามาดทีพ่ระเจา้ซารท์กุพระองคต์อ้งสวมในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ซึง่ไม่ควรพลาดในความอลังการทีห่าคา่
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มไิด ้พพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพทยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิ

ทีย่ังคงสมบรูณ์แบบมเีพยีง 3 แห่งเทา่นัน้ในโลกคอืจัดแสดงอยู่
ที่ประเทศรัสเซีย อิหร่าน และอังกฤษ ชม วหิารอสัสมัชญั 

Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สทีองอร่ามสวยงาม ชม 

โ บ ส ถ์อ า ร์ค

แอนเจล ไม
เคิล  โบสถ์ที่

ส ร ้ า ง อุ ทิ ศ
ให ก้ับ นักบุญ

อาร์คแอนเจล 
ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเต

อรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 

สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุใน
โลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ท าใหร้ะฆังแตก 

ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครมลนิ ชม ปืนใหญพ่ระ
เจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที ่  สดุในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตัน และลูก

กระสนุหนัก ลกูละ 1 ตนั  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม จตัุรสัแดง Red Square เป็นเสมอืนสัญลักษณ์
ของรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อวีานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่

จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมตา่งๆ ทา่นจะไดม้เีวลาอสิระ
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ อนุสรณ์สถานเลนนิหรอืสุสานเลนนิ 

Lenin Mausoleum ซึง่เก็บรักษาร่างของวลาดมีีร์ เลนิน 

ผูน้ าคนส าคัญของคอมมิวนิสต์ และเปิดใหป้ระชาชนทั่วไป
สามารถเขา้ไปเคารพศพได ้และ วหิารเซนตบ์าซลิ Saint 

Basil's Cathedral แห่งนี้ ก็จะถอืว่ามาไม่ถงึประเทศรัสเซยี 
เป็นอาสนวหิารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซยี สรา้งโดย

ซาร์อวีานที ่4 หรือซาร์อวีานจอมโหด เพื่อฉลองชัยชนะเหนือ

พวกมองโกลทีก่รธีาทัพมาเมอืงคาซาน เมือ่ปี ค.ศ. 1552 ผล
จากชัยชนะครัง้นี้ท าใหรั้สเซยีสามารถรวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผ่น 

จงึสรา้งมหาวหิารแห่งนี้ข ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1555 มหาวหิารเซนต์

บาซลิมรีูปทรงทีไ่ม่เหม ือนโบสถอ์ืน่ คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบ
โดมที ่9 ทีอ่ยู่ตรงกลาง ท าใหอ้าคารมรีูปทรงแปดเหลีย่ม ดว้ย

สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี
โบราณอันไดรั้บอทิธพิลมาจากไบแซนไทน์ทีเ่ป็นโดมทรงหัว

หอมกบัสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกนัวา่รัสเซยีนกอธกิ หอคอยสงูรูป
กระโจมเป็นอทิธิพลจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธ์ที่ออกมาจึง

กลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนก าลังลุกไหมบ้นปลายล า

เทียน ส่งความโชติช่วงชัชวาลย์เป็นเครื่องบูชาเทพเจา้บน
สวรรค ์มหาวหิารนี้ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ปอสตน์คิ ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev และดว้ยความ

งดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเลา่สบืตอ่กันว่า ซารอ์วีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหา
วหิารแหง่นีม้าก จงึมคี าสัง่ใหป้นูบ าเหน็จแกส่ถาปนกิผูอ้อกแบบ

ดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้ ้นสามารถ

สรา้งสิง่ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้
อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ย Ivan The 

Terrible อิสระท่านชอ้ปป้ิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม Gum 
หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเมืองมอสโก แต่มีชือ่เสยีงใน

เรื่องของสินคา้อันมีใหเ้ลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด 
หา้งสรรพสินคา้กุมหรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่ของเมืองนี้ หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งขึ้นในปีค.ศ. 

1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคาร
เป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรับใหผู้ ้

ทีเ่ดนิทางหรือผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่
สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมทีัง้รูปลักษณ์ ภายในและภายนอกทีด่หูรูหราโอ่อา่ และทีส่ าคัญตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่าน
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จตุรัสแดงหา้งสรรพสนิคา้กุมมีการจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครัวเรือน 

สนิคา้ทีม่ชี ือ่มยีีห่อ้ เครือ่งส าอางค ์น ้าหอม และสนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึซึง่มใีหเ้ลอืกกันอย่างหลากหลาย
ทเีดยีว  

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 

ทีพ่กั Ibis Dynamo Hotel หรอืเทยีบเทา่                  
 

วนัที ่3 มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- หมูบ่า้นซาม ิ- ตามลา่หาแสงเหนอื 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่**โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้

สอดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และสภาพอากาศ** 
 

--:-- น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว โดยสายการบนิ Aeroflot เทีย่วบนิที ่......... (ระยะเวลาประมาณ 

2:20 ชัว่โมง) 

 

--:-- น. เดนิทางถงึ เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมูรม์นัสค ์Murmansk ซึง่เป็นเมอืงทา่
ของรัฐมูร์มันสคอ์๊อบลาสต ์Murmansk Oblast อยู่บรเิวณอ่าว

โคลา Kola Bay โดยมแีหลมโคลายืน่ไปในมห าสมุทรเป็นเมอืง
ที่อยู่ตดิกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึง่เป็นเมืองท่าที่

ส าคัญในการมุ่งหนา้ออกสู่อาร์คตกิ เดนิทางสู่ หมู่บา้นซาม ิ

Sami Village ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมอืงซามนิี้ ทา่นจะไดส้มัผัส
ถงึวถิชีวีติ ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาว

พื้นเมืองซามิที่
ใช ช้ ีว ิตอาศัย

อยู่ตัง้แต่บรรพ

บุ รุ ษ ใ น แ ถ บ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 

โดยสบืสานวถิึชวีติดัง้เดมิ ชมสัตวเ์มืองหนาว เช่น กวางเรน
เดยีร ์Reindeer หมาป่าFoxes เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทาง 

รวมทัง้เป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกจิ และสัมผัสประสบการณ์ น ัง่รถ

เทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น Reindeer Sledding แบบ
ชาวพื้นเมืองซามิ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคริอฟสค ์

Kirovsk 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาน าทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอื 

แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้งฟ้าโปร่ง 

ในชว่งฤดูหนาวเท่านัน้ ซึง่แสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าด

ผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน **การพบ เห็นปรากฏการณ์แสง
เหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิม่สามารถกําหนด

หรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศเป็นสําคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นได้

ตามความเหมาะสม** 

 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่             

                                       

วนัที ่4 Snow Village - ฟารม์สนุขัพนัธุฮ์สักี ้-  เมอืงมูรม์นัสค ์- ตามลา่หาแสงเหนอื 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหมิะ Snow Village เมอืงทีส่รา้งขึน้จากหมิะทัง้หมด ทีม่กีารสรา้งประตมิากรรมน ้าแข็ง

เป็นรูปร่างตา่งๆทีส่วยงาม มทีัง้อาคาร, รูปปัน้, โบสถน์ ้าแข็ง, อโุมงคถ์ ้า, เฟอรน์เิจอรต์า่งๆ ใหท้า่นไดส้นุกตืน่เตน้
กับการ ขบัรถสโนโมบลิ Snow Mobile ตะลยุหมิะ ทีท่า่นสามารถขับรถไปบนหมิะ ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่

เป็นประสบการณ์สดุสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิง่  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้Siberian 
Husky Farm ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสนัุขแสนรู ้เป็น

พันธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตเมอืง
หนาว ซึ่งชาว

แลปป์ไดเ้ลีย้ง
สุ นั ข พั น ธุ์ นี้

เพื่อใชใ้นการ

ลากเลื่อนบน
น ้ า แ ข็ ง ห รื อ

หิมะ ใหท้่าน
ไ ด ้  สั ม ผั ส

ประสบการณ์  น ั่งรถเทียมสุนขัฮสักี้ลากเลื่อน Husky 

Sledding โดยทีฟ่ารม์นีจ้ะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนม
พืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะอบอุน่ 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาน าทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอื 
แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้งฟ้าโปร่ง 

ในชว่งฤดูหนาวเท่านัน้ ซึง่แสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าด
ผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน **การพบ เห็นปรากฏการณ์แสง

เหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถกําหนด
หรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศเป็นสําคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นได้

ตามความเหมาะสม** 
 

ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่5 
พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนํา้แข็ง - อนุสาวรยีอ์โลชา - มอสโคว ์- เรอืตดันํา้แข็ง - สถานรีถไฟใตด้นิ - 

ถนนอารบตั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนํา้แข็งพลงันวิเคลยีร ์Nuclear Powered Icebreakers รุน่ Lenin ซึง่

เป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลยีรร์ุ่นแรก เปิดตัวเมือ่ปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบันเป็น

พิพิธภัณฑ์ไดใ้หนั้กท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ที่

เมืองมูร์มันสค์ Murmansk ในอดีตเรือล านี้ใชต้ัดน ้ าแข็งเพื่อ

เปิดทางน ้ าแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสนิคา้ โดยใน

ปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัตกิารตัดน ้าแข็งอยู่  จากนั้นน าท่านชม 

อนุสาวรยีอ์โลชา Alyosha Memorial ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิ

ใหก้ับเหล่าทหารกองทัพของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลัง

เพือ่หยดุยัง้การรุกคบืจากกองทพัเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสงูถงึ 

35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซยีและมีน ้าหนักกว่า 

5,000 ตนั 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน มูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี 

 **โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของ

เทีย่วบนิ และ สภาพอากาศ** 
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--:-- น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดโมเดโดโว เมอืงมอสโก ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Aeroflot เทีย่วบนิ

ที ่........... 

 

--:-- น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดโมเดโดโว เมอืงมอสโก ประเทศรสัเซยี 

 
พเิศษ..ถา้มเีวลา น าท่าน ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง Moscow Icebreaker River Cruise by Radisson 

Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้ามอสกาวา Moskva ดืม่ด ่าบรรยากาศในชว่งฤดูหนาวโดยอาจมหีมิะและ
น ้าแข็งเต็มในแม่น ้าทัง้สองขา้งทาง **เป็นโปรแกรมเสรมิมคี่าใชจ้า่ยสอบถามมคัคุเทศก ์การลอ่งเรอื

ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และในกรณีนํา้ในแมนํ่า้กลายเป็นนํา้แข็งทีห่นามาก

จนทําใหไ้มส่ามารถลอ่งเรอืได*้* แวะถา่ยรูปกบั วหิารเซนตซ์าเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวหิารที่
ส าคัญของนิกายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิสรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระเจา้อเล็ก

ซานเดอร์ที ่1 ทีส่ามารถขับไล่กองทัพ นโปเลยีนไปได ้ จากนัน้น าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์การ
ตกแต่งภายใจของแตล่ะสถานีลว้นวจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส 

กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ลว้นปราณีต วจิติรบรรจง ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ถนน

อารบตั ยา่นการคา้ มขีองซือ้ของขายมากมาย เป็นถนนทีข่ ึน้ชือ่ของ กรุงมอสโคว ์
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  Ibis Dynamo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
         

วนัที ่6 มอสโคว ์– อสัตานา/อลัมาตี ้

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ได ้ไดเ้วลาเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน เชเรเมเตยีโว กรุงมอส
โคว ์

 
10:20 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน  อสัตานาโดยสายการบิน  AIR 

ASTANA เทีย่วบนิที ่KC894 / KC276  

 
 

16:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อสัตานา (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

20:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR 
ASTANA เทีย่วบนิที ่KC231 / KC931 

 

วนัที ่7 อสัตานา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

04:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

อตัราค่าบรกิาร  

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 
วซีา่ 

เดอืน  พฤศจกิายน 

04 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60  52,999 52,999 52,999 8,500 - 

18 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60  54,999 54,999 54,999 8,500 - 

25 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60  57,999 57,999 57,999 8,500 - 

28 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 60 KC276 - KC931 57,999 57,999 57,999 8,500 - 

เดอืน ธนัวาคม 

05 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60 KC276 - KC931 

* วนัรัฐธรรมนูญ 

59,999 59,999 59,999 8,500 - 
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****หมายเหต ุ ขากลบัไฟท ์ มอสโคว ์ - อลัมาตี ้   KC276 13.40  - 21.15  
                                              อลัมาตี ้– สวุรรณภมู ิKC931  01.20 - 09.05  
 

 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืสํารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม

ในการมัดจ าตัว๋ 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิท 


