
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มอสโคว์ – มูร์มนัสค์ – หมู่บ้านซามิ - น่ังรถกวางเรนเดยีร์ลากเล่ือน  
ล่าหาแสงเหนือ - เมืองหิมะ – ขีร่ถ Snow Mobile – ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี ้ 

               น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน – ตามล่าหาแสงเหนือ 
พพิธิภณัฑ์เรือทําลายนํา้แขง็พลงันิวเคลยีร์ – ล่องเรือแม่นํา้มอสควา 

จตุัรัสแดง – พระราชวงัเคลมลนิ – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี – ชมละครสัตว์ 
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดนิ – โบสถ์เซ็นต์ซาเวยีร์        

กาํหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่  

05-11 ธ.ค. // 22-28 ม.ค. // 18-24 ก.พ. // 18-24 มี.ค. 2561 



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

สายการบินไทย แอร์เวย์(เคาเตอร์ D) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

10.50 เหินฟ้าสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ส เทีย่วบินที ่TG974 
17.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา  

น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร รถโคช้ปรับอำกำศ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่กรุงมอสโคว ์
คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      INTOURIST KOLOMENSKOE หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่2     มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ  
               น่ังรถกวางเรนเดยีร์ลากเล่ือน – ล่าหาแสงเหนือ 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือทาํการเช็คอนิสัมภาระ 
--.-- น. ออกเดินทางสู่เมืองมูมันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและ

เมืองทีพ่กั อาจมีการสลบัปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลาของเทีย่วบิน และ สภาพอากาศ) 
--.-- น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลงัจากรับสัมภาระแล้ว  

นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่
เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ซ่ึงเป็นเมืองท่า
ของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk 
Obl  ast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola 
Bay” โดยมีแห  ลมโคลำยืน่ไปในมหำสมุทร 
เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกบัประเทศฟินแลนด์ และ
นอร์เวย์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ำท่ีส ำคัญในกำรมุ่ง
หนำ้ออกสู่อำร์คติก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่หมู่บำ้นซำมิ (Sami Village) ณ หมู่บ้ำนชำวพื้นเมืองซำมิน้ี ท่ำนจะได้สัมผสัถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และกำรแต่งกำย
ของชำวพื้นเมื  องซำมิท่ีใชชี้วติอำศยัอยูต่ ั้งแต่
บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคำบสมุทร
โคลำและคำบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบ
สำนวิถึชีวิตดั้ งเดิมชมสัตว์เมืองหนำวเช่น 
กวำงเรนเดียร์ (Reindeer) หมำป่ำ(Foxes) 
เพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรเดินทำง รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ และสัมผสัประสบกำรณ์นัง่รถเทียมกวำงเรนเดียร์
ลำกเล่ือน (Reindeer Sledding) แบบชำวพื้นเมืองซำมิ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคิรอฟสค ์(Kirovsk)  



คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
น ำเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม KIROVSK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

21.00 น. น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติ ท่ีจะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมท่ี
ท้องฟ้ำโปร่ง ในช่วงหน้ำหนำวเท่ำนั้ น ซ่ึง 
แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) จะปรำกฎเป็น
แสงสีเขียวท่ีพำดผ่ำนทอ้งฟ้ำยำมค่ำํคืน *** 
กำรพบเห็นปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ เป็น
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ไม่สำมำรถ
ก ำหนดหรือทรำบล่วงหนำ้ได ้โอกำสท่ีจะได้
เห็นข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศเป็นส ำคญั และ 
โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม*** 

ที่พกั:     AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่3     เมืองหิมะ – ขีร่ถ Snow Mobile – ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี ้ 
               น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน – ตามล่าหาแสงเหนือ  
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองหิมะ (Snow 
Village) ท่ีสร้ำงข้ึนจำกหิมะทั้งหมด ท่ีมีกำร
สร้ำงประติมำกรรมน ้ ำแข็งเป็นรูปร่ำงต่ำงๆท่ี
สวยงำม มีทั้ งอำคำร,รูปป้ัน, โบสถ์น ้ ำแข็ง,
อุโมงค์ถ ้ ำ,เฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ ให้ท่ำนได้สนุก
ต่ืนเตน้กบักำรขบัรถสโนโมบิล (Snow mobile) 
ตะลุยหิมะ ท่ีท่ำนสำมำรถ  ขบัรถไปบนหิมะ 
ลำนน ้ ำแข็งกวำ้งใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบกำรณ์สุด
สนุกและเร้ำใจเป็นอยำ่งยิง่ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ฟำร์มสุนัขพนัธ์ุฮสัก้ี 

(Husky Farm) ให้ท่ำนไดช้มควำมน่ำรักของ
สุนขัแสนรู้ เป็นพนัธ์ุท่ีฉลำดเฉลียวและแข็งแรง
มำก โดยอำศยัอยู่ในเขตหนำว ซ่ึงชำวแล  ปป์
ไดเ้ล้ียงสุนขัพนัธ์ุน้ีเพื่อใช้ในกำรลำกเล่ือนบน
น ้ำแขง็หรือหิม่ะ ใหท้่ำนไดส้ัมผสัประสบกำรณ์
นัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลำกเล่ือน(Husky Sledding) โดยท่ีฟำร์มน้ีจะบริกำรตอ้นรับท่ำนดว้ยชำร้อน ขนมพื้นเมือง 
กบับรรยำกำศตอ้นรับท่ีแสนจะอบอุ่น จำกนั้นน ำท่ำนสู่เมืองมูร์มนัสค ์(Murmansk)    



คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 น ำเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
21.00 น. น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณ์ทำง

ธรรมชำติ ท่ีจะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมท่ี
ทอ้งฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำนั้น ซ่ึง แสง
ออโรร่ำ (Aurora borealis) จะปรำกฎเป็นแสง
สีเขียวท่ีพำดผำ่นทอ้งฟ้ำยำมค่ำํคืน *** กำรพบ
เห็นปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ เป็นปรำกฏกำรณ์
ทำงธรรมชำติ ไม่สำมำรถก ำหนดหรือทรำบ
ล่วงหนำ้ได ้โอกำสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภำพ
อำกำศเป็นส ำคัญ และ โปรแกรมอำจมีกำร
ปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม*** 

ที่พกั:     AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง                               
วนัที่4     พพิธิภณัฑ์เรือทําลายนํา้แขง็พลงันิวเคลยีร์ – สนามบิน  
               มอสโคว์ – ล่องเรือแม่นํา้มอสควา  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเขำ้ชมพิพิธภณัฑ์เรือท ำลำยน้ำํแข็งพลงันิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึงเป็นเรือ

ท ำลำยน ้ำแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือ
ปี  ค.ศ.  1957 และได้ปลดประจ ำกำรแล้ว 
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ได้ให้นักท่องเท่ียวได้
เข้ำชม  จอดเ ทียบท่ ำอยู่ ท่ี เ มืองมู ร์มันสค ์
(Murmansk) ในอดีตเรือล ำน้ีใชต้ดัน ้ ำแข็งเพื่อ
เปิดทำงน ้ ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในกำรขนส่ง
สินคำ้ โดยในปัจจุบนัย  ั  งมีเรือทีปฏิบติักำรตดั
น ้ ำแข็งอยู ่จำกนั้นน ำท่ำนชมอนุสำวรียอ์โลชำ 
(Alyosha Memorial) ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่ออุทิศให้กบั
เหล่ำทหำรกองทพัของโซเวียตท่ีสำมำรถตรึงกองก ำลงัเพื่อหยุดย ั้งกำรรุกคืบจำกกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ัน
ขนำดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีน ้ำหนกักวำ่ 5,000 ตนั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
--.-- น. ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลาของเทีย่วบิน และ สภาพอากาศ) 
--.-- น. ถึงสนามบินมอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศนําท่านสู่กรุงมอสโคว์ 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนล่องเรือลุยน ้ ำแข็ง Moscow icebreaker river cruise by Radisson Cruise ชมควำมสวยงำมสองฝ่ัง

แม่น ้ ำ Moskva ด่ืมด ่ำรับบรรยำกำศในช่วงฤดูหนำว โดยอำจมีหิมะ และน ้ ำแข็งเต็มในแม่น ้ ำทั้งสองขำ้งทำง 2 



(กำรล่องเรือข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ โดยเฉพำะในช่วงฤดุหนำว และในกรณีน ้ ำในแม่น ้ ำกลำยเป็นน ้ ำแข็งท่ีหนำ
มำก จนไม่สำมำรถล่องเรือได ้ทำงบริษทัขอคืนเงินจ ำนวน 500 บำทต่อท่ำน)  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     INTOURIST KOLOMENSKOE หรือระดบัใกล้เคยีง    
วนัที่5 จตุัรัสแดง – พระราชวงัเคลมลนิ – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี – ชมละครสัตว์ 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน 

กำรศึกษำ และ กำรเดินทำง
ของประเทศ มีประชำกรอยู่
อ ำ ศัย ก ว่ ำ  1 ใ น  10 ข อ ง
ประเทศ ท ำให้เป็นเมืองท่ีมี
ประชำกรหนำแน่นท่ีสุดใน
ยุโรป น ำท่ำนเขำ้สู่ภำยในร้ัว
พระรำชวงัเครมลิน (Grand 
Kremlin Palace) ท่ีประทบั
ของพระเจำ้ซำร์ทุกพระองค ์
จนกระทั่งพระเจ้ำซำร์ปีเต
อร์มหำรำชทรงยำ้ยไปนคร  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบำลและท่ีรับรองแขกระดบั
ประมุขของประเทศ น ำท่ำนสู่จตุัรัสวิหำร ถ่ำยรูปกบัโบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อำร์คแอนเจล
ไมเคิล หอระฆงัอีวำน และเขำ้ชมดำ้นในโบสถ์อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส ำคญัใชใ้นงำนพิธีกรรมท่ีส ำคญั เช่น 
กำรประกอบพิธีบรมรำชำภิเษกของพระเจำ้ซำร์ทุกพระองคจ์ำกนั้นชมระฆงัพระเจำ้ซำรร้ำงในสมยัพระนำงแอน
นำ ทรงประสงค์จะสร้ำง
ระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลก
เพื่อน ำไปติดบนหอระฆงัแต่
เกิดควำม ผิดพลำดระหว่ำง
กำรหล่อท ำให้ระฆงัแตก ชม
ปืนใหญ่พระ เ จ้ ำซ ำ ร์ ท่ี มี
ควำมตอ้งกำรสร้ำงปืนใหญ่
ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีกำร
ใช้ยิ ง เลย ท ำด้วยบรอนซ์
น ้ ำ ห นั ก  40 ตัน  ( ห ำ ก มี
พิธีกรรมท  ำงศำสนำโบสถ์
อสัสัมชญัจะไม่อนุญำตให้เขำ้ชมดำ้นใน) น ำเขำ้ชมพิพิธภณัฑ์อำร์เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์
ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้ำชำยมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็น



สถำนท่ีเก็บสะสมของมีค่ำท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจำกคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์
อำร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสำมพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจำ้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่
ท่ีองักฤษ และ อิหร่ำน   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำชมจตุัรัสแดง (Red Square) ลำนกวำ้งใจกลำงเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุกำรณ์ส ำคญัในประวติัศำสตร์ของรัสเซีย

ไม่ว่ำจะเป็นงำนเฉลิมฉลอง
ทำงศำสนำ หรือกำรประทว้ง
ทำงก  ำรเมือง สร้ำงในสมยั
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนั
สถ ำน ท่ี แ ห่ ง น้ี ใช้ จัด ง ำน
ในช่วงเทศกำลส ำคญัๆ เช่น 
วนัปีใหม่ วนัชำติ วนัแรงงำน 
และวนัท่ีระลึกสงครำมโลก
คร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของ
จตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่ม
สถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม อนั
ไดแ้ก่ วหิำรเซนตบ์ำซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงำมสดใส สร้ำงดว้ย
ศิลปะรัสเซียโบรำณโดยสถำปนิกชำวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยูบ่นป้อมสปำสสกำ
ยำ เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดำวแดง 5 แฉกท่ีท ำมำจำกทบัทิม น ้ ำหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ำมำ
ประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้ำงสรรพสินคำ้กุม (GUM Department store) สถำปัตยกรรมท่ีเก่ำแก่ของเมือง 
สร้ำงในปีค.ศ.1895 จ  ำหน่ำยสินคำ้จ ำพวกแบรนด์เนม เส้ือผำ้ เคร่ืองส ำอำง น ้ ำหอม และรำคำค่อนขำ้งแพง ชม
อนุสรณ์สถำนเลนิน ท่ีเก็บศพสร้ำงดว้ยหินอ่อนสีแดง ภำยในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
น ำท่ำนชมกำรแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นกำรแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ี ไม่ควรพลำด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ 
รวมทั้งมำยำกล กำยกรรมไต่ลวด และกำรแสดง ผำดโผนจำกนกัแสดงมืออำชีพ  แบ่งกำรแสดงออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรก 45 นำที พกั 15 นำที และช่วงหลงัอีก 45 นำที จำกน้ียงัมีบริกำรถ่ำยรูปกบัสัตวต่์ำงๆ และมี ของท่ีระลึก
ดว้ย 

ที่พกั:      INTOURIST KOLOMENSKOE หรือระดบัใกล้เคยีง    
***กรณีละครสตัวง์ดกำรแสดงและซ่ึงบำงคร้ังกำรงดกำรแสดงไม่มีกำรแจง้ล่วงหนำ้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงืน 1,000 บำท*** 
 

วนัที่ 6   เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดนิ – โบสถ์เซ็นต์ซาเวยีร์  – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  



นําท่านเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โร่ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้ งเมืองและ
สำมำรถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้ำงในสมยัส
ตำลิน ซ่ึงท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปกบัหน่ึงในเจ็ดตึก
ท่ีใกล้ท่ีสุด คือ มหำวิทยำลัยมอสโคว์ ท่ีเป็น
มหำวิทยำลัยท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้ำงใน
สมัยพระนำงแคทเธอรีนมหำรำชจำกนั้ นน ำ
ท่ ำน สู่ถนนอำรบัต  เ ป็นถนนคนเ ดินยำว
ประมำณ 1 กม. เป็นทั้งย่ำนกำรคำ้ แหล่งรวม
วยัรุ่น ร้ำนคำ้ของท่ีระลึก ร้ำนนัง่เล่น อำทิ แมค
โดนลั สตำร์บคั ฮำร์ดร็อคคำเฟต ์ฯลฯ และยงัมี
ศิลปินมำนั่งวำดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ช้อปป้ิง เดินเล่นเก็บภำพ
บรรยำกำศตำมอธัยำศยั จากน้ันนําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีชำวรัสเซีย
สำมำรถอวดชำวต่ำงชำติให้เห็นถึงควำมยิ่งใหญ่ ประวติัศำสตร์ควำมเป็นชำตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนั
สวยงำม สถำนีแตกต่ำงกนัดว้ยประติมำกรรม โคมไฟระยำ้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน ท่ีสวยงำม  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral 

of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) 
เป็นมหำวิหำรโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย 
สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ  ใน
สงครำมนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจำ้
ซำร์อเล็กซำนเดอร์ท่ี 1ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 
45 ปี เป็นวิหำรท่ีส ำคญัของนิกำยรัสเซียนออ
โทดอก ซ์ ใช้ประกอบพิ ธี ก รรม ท่ีส ำ คัญ
ระดบัชำติ ได้เวลาสมควรทุกท่านออกเดินทาง
สู่สนามบิน 

18.40 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ส เทีย่วบินที ่TG975 

วนัที่7  กรุงเทพฯ        
07.30 นําท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปลอดภัย 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศ ที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 

 

 



อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ธ.ค.-มี.ค. 2561 74,900 74,900 74,900 15,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

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

 น ้ำด่ืมบริกำรบนรถโคช้ อำหำรเสริม และขนมขบเค้ียว 
 หำกท่ำนลืมสมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้
 ทปิพนักงานขับรถ  

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝงตวัเข้ามา

ในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัสําหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง 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 รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 



 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่
วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือ
วำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดาํเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

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

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 


