
   

***บินภายใน 2 ขา + นัง่รถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว  *** 

 เมืองมูรม์ันสค์ (Murmansk)ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรสัเซีย ติดกับฟินแลนด์

และนอรเ์วยซ่ึ์งเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอารค์ติก 

 ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา่ (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง 

ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น  

 ชมพระราชวงัเครมลิน เมืองมอสโคว ์รถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

 เท่ียวเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ชมพระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

 
 
 
 

 

 

สะสมไมล ์50% 

. 
 

(Moscow - Murmansk – St.petersburg) 
ตามล่าหาแสงเหนือท่ีมูรมนัสก ์รสัเซีย 

เปิดประสบการณใ์หม่ การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว(์ประเทศรสัเซีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 
 
 

 
 
 

***ปรบัราคาเพิม่ 1,000 บาท เนือ่งจากมกีารปรบัภาษนี า้มนัขึน้*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

TG974 : 10.50 - 17.10 
   HOTEL MOSCOW 

2 

มอสโคว ์– วหิารเซ็นต ์เดอ ซารเ์วยี – พระราชวงัเครมลิน 

พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ แชมเบอร ์ 

บินภายใน  SU1324 : 15.40 - 18.05 

มูรมนัสก-์ ตามล่าหาแสงเหนือ 

   
HOTEL 

MURMANSK 

3 

เมืองมูรมนัสก ์– หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองซามิ 

ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี้  – นัง่รถเทียมสุนัขฮสักี้ ลากเล่ือน  

มูรมนัสก ์- ตามล่าหาแสงเหนือ 

   HOTEL 

MURMANSK 

4 

มูรมนัสก ์– บินภายใน  SU6344 : 11.35 - 13.20 

เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ  

อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช – Decembrists’ Square 

มหาวหิารเซนตไ์อแซค – โบสถห์ยดเลือด  

   HOTEL 
ST.PETERSBURG 

5 

นัง่รถไฟความเร็วสูง  Sapsan Train 05.30 - 09.00 

มหาวหิารเซนตบ์าซิล – จตุัรสัแดง – สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์

ถนนอารบทั – สนามบินโดโมเดโดโว 

 TG975 : 18.40 - 07.30 + 1 

  
  

6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

ก าหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ 

1 – 6 พฤศจกิายน 2561(เต็ม) 

15 – 20 พฤศจกิายน 2561 

22 – 27 พฤศจกิายน 2561 

29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561(เต็ม) 

6 - 11 ธ.ค. 2561 

67,900บาท 



   

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

07.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ี คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG974 

17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชม.) นําท่านผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้นําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL IN MOSCOW หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

วนัที่สองของการเดินทาง มอสโคว ์– วิหารเซ็นต ์เดอ ซารเ์วีย – พระราชวงัเครมลิน 

  พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ แชมเบอร ์– สนามบินภายในประเทศ 
     มูรมนัสก ์ - ท ากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านชมมหาวิหารเซ็นต ์เดอ ซารเ์วีย (CATHEDRAL OF 

CHRIST THE SAVIOUR)(ถ่ายรูปดา้นนอก) หรือ วิหารโดม

ทอง สรา้งขึ้ นเมื่อ ปี ค.ศ. 1883 เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

รสัเซียและสูงท่ีสุดในโลก เป็นโบสถ์นิกายออรโ์ธด็อกซ์ ตั้งอยู่

ริมฝั่งแม่น้ําMoskva สรา้งขึ้ นในสมยัของพระเจา้ซารอ์เล็กซาน

เดอร ์ท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและเพ่ือขอบคุณพระเจา้ท่ีช่วย

ใหร้สเซียรบชนะฝรัง่เศส จากสงคราม นโปเลียน มหาวิหารแห่งน้ีเคย

http://bit.ly/2NMk5YE


   

ถูกทําลายแต่ภายหลังไดม้ีการระดมทุนสรา้งขึ้ นมาใหม่ และใชเ้ป็นสถานท่ีหลักในการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศุนยร์วมจิตใจของประชาชน 

นําท่านเขา้ชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่ง

นครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้

ธรรมดา ท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์อง

พระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคอง

เกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

จากนั้ นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร ์

(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยูใ่นบริเวณพระราชวงัเค

รมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน 

เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บ

ในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติย์

พระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง  

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเชเรเมเตยีโว เพ่ือเดินทางสู่เมืองมูรมนัสก ์ 

โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ SU1324  

15.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูรมนัสก ์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2ชม. 25นาที) 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมูรมนัสก ์ประเทศรสัเซีย เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

 ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรสัเซีย ติดกบัฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ เป็นเมืองท่า ของรัฐมูร์มันสค ์

ออ๊บ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลม โคลายื่นไปใน 

 มหาสมุทรเป็นเมืองท่ีอยูติ่ดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั ในการ 

 มุง่หนา้ออกสู่มหาสมุทรอารค์ติก 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL IN MURMANSK หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั (4) 

นําท่านทํากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern 

lights) หรอื แสงออโรรา่ (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอน

กลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านัน้ 

ซ่ึง แสงออโรรา่ (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสง

สีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่า *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์าง

ธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็น

ส าคัญ โดยช่วงปลายฤดูใบไมร้่วงจนถึงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ในเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 

เป็นเดือนท่ีเหมาะส าหรบัการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ  มกัจะเกิดในช่วงเวลาส่ีทุ่มจนถึงเท่ียงคืน 

และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม***   
 



   

วนัที่สามของการเดินทาง เมืองมูรมนัสก–์ ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี – สมัผสัประสบการณน์ัง่รถเทียม 

 สุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) – หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองซามิ 

 มูรมนัสก ์- ท ากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรู ้เป็น

พนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัขพนัธุน้ี์เพ่ือ

ใชใ้นการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะ่ ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณน์ัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลาก

เล่ือน (Husky Sledding) โดยท่ีฟารม์น้ีจะบริการตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพ้ืนเมือง กบั

บรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น ***รถลากเล่ือนสุนัข ฮสัก้ี อาจไม่สามารถใหบ้ริการได ้หาก

สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย***  จากน้ันนําท่านสู่ เมืองมูรม์นัสก ์(Murmansk)  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่หมู่บา้นซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองซามิน้ี ท่านจะได้

สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และการ

แต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศัยอยู่ตั้งแต่

บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ

คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชม

สตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) หมาป่า 

(Foxes) เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็น

เป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ แบบชาวพื้ นเมืองซามิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หมู่บา้นซามิ (7) 

นําท่านทํากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 



   

borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง 

ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาด

ผ่านทอ้งฟ้ายามค่า *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่

สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศเป็นส าคัญ โดยช่วง

ปลายฤดูใบไมร้ว่งจนถึงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ในเดอืนตลุาคม กุมภาพนัธ ์และ มีนาคม เป็นเดือนท่ีเหมาะ

ส าหรบัการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ  มักจะเกิดในช่วงเวลาส่ีทุ่มจนถึงเท่ียงคืน และ โปรแกรม

อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั AZIMUT IN MURMANSK หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 

  

วนัที่สี่ของการเดินทาง เมืองมูรมนัสก ์– สนามบินภายในประเทศ – เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ –  
   พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ  –  อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช –  
 Decembrists’ Square – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – โบสถห์ยดเลือด (ดา้นนอก)   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายเมืองมูรมนัสก ์เพ่ือเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
 โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ SU6344  

11.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม. 45นาที) 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินปลโูกโว (LED-POLKOVO AIRPORT ST.PETERSBURG)  

เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเร่ิม

สรา้งดว้ยการถมทรายและหินเป็นจาํนวนมากเพราะว่าพ้ืนท่ีเดิมของเมืองน้ันเป็นดินเลนของทะเล 

พระองค์ทรงเลือกท่ีจะสรา้งเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถ

ติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดง้่าย เพ่ือการปฏิรูปรสัเซียใหท้ัดเทียมกบัประเทศอ่ืน ๆ ใน

ยุโรปไดโ้ดยง่าย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรโวเรสต ์(PETERHOF)หรือ

พระราชวังฤดูรอ้นปีเตอร์ฮอฟ  เป็นพระราชวังท่ีสวยงามและ

แตกต่างจากพระราชวงัอ่ืน ๆ พระราชวงั ตั้งอยู่ท่ีเมืองปีเตอร์ฮอฟ 

นครเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย  ตั้งอยู่ท่ีริมอ่าวฟีนแลนด์ ฝั่งทะเลบอลติก พระ

เจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงสรา้งขึ้ น เพ่ือใชป้ระโยชน์ในฤดูรอ้น สรา้งวงัน้ีในปี 1720 พระราชวงั ห่าง

จากตัวเมืองไปทางตะวนัตก 29 กิโลเมตร สถาปนิกคือ ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ และตกแต่ง

เพ่ิมเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สรา้งอยู่บนพ้ืนท่ีทําเลท่ีงามมาก บนเนินธรรมชาติ เปรียบดัง

พระราชวงัแวรซ์ายสท่ี์อยูริ่มทะเล การเสริมสรา้งน้ําพุ ท่ีซบัซอ้นบนเนินดิน สวนน้ําซ่ึงมีบนัใดน้ําตก

ขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุด นอกจากน้ันยงัเสริมบารมีดว้ย รูปป้ันแซมซนัฉีกปาก

สิงโตดว้ยมือเปล่า 

 น าท่านผ่านชม  อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Bronze 

Horseman) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

ประเทศรสัเซีย อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งติดกบัแม่น้ําเนวา ดา้นหน้า



   

ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ใกลส้ถานีรถไฟใตดิ้น ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็น

กษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne 

Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ภายหลงัจากการขยายดินแดน

ของประเทศไปจรดทะเลดําสาํเร็จตามพระประสงคข์องพระเจา้ ปีเตอรม์หาราช โดยมีการสลกัพระ

นามไวท่ี้ฐานของหินแกรนิตดว้ยท่ีอนุสาวรียพ์ระเจา้ปี เต อ ร์ม ห าราช แ ห่ ง น้ี ยั ง เป็ น จุ ด ช ม

ทศันียภาพของเมือง เช่น วิวของแมน้ํ่าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถ์ เซ็ น ต์ ไอแซค  ตึ กบัญ ชาการ

กองทพัเรือ และอาคารเถระ  
จากน้ันนําท่านผ่านชม Decembrists’  Square ในปี 1917 จัตุรัสแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมต้น

ของการ เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของรัส เซียจาก ระบอบกษัตริย์มาเป็ นคอมมิวนิสต ์

ภายใตก้ารนา ของเลนิน ผูนํ้าพรรคบอลเชวิก 
จากน้ันนําท่านชม มหาวิหารเซนตไ์อแซค  (St.lsaac´s 

Cathedral) ไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ตน้แบบ

ของท่ีทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรฐัอเมริกา มี

ขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอรท่ี์กรุงโรม 

และมหาวิหารเซนตป์อล ท่ีกรุงลอนดอน 
 ต่อจากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป(ดา้นนอก) โบสถห์ยดเลือด (Spilt Blood Church) สรา้งขึ้ นบน

บริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้ง

โบสถข์ึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10) 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL  IN ST.PETERSBURG หรือเทียบเท่า(คืนที่ 4)  

วนัที่หา้ของการเดินทาง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – นัง่รถไฟความเร็วสูง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล 

 จตัรุสัแดง – สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์– ถนนอารบทั 

 สนามบินโดโมเดโดโว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
05.30 น. น าท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพ่ือเดินทางกลบัสู่เมืองมอสโคว ์

ด้วยรถไฟความเร็วสูง  Sapsan Train 2nd Class No.......... 
ระยะทางร่วม 800 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

09.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12)  

นําท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้ง

ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรสัเซียโบราณ

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณม์ีชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด 

ใชเ้ป็นหอ้งสําหรบัสวดมนต์ในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาส

สกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีทาํมาจาก

ทับทิมหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว ้

ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย ห อ บ๊ิ ก เบ น ท่ี ล อ น ด อ น แ ต่ มี อ า ยุ

มากกว่า จากน้ันนําท่านถ่ายรูปคู่กบัจตัุรสัแดง คาํว่าสีแดง

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/85/
https://www.wonderfulpackage.com/article/v/85/


   

ในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จัตุรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์สําคัญใน

ประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรสั

แดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่นวนัปีใหม่ วนัชาติ 

วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2  
นําท่านเท่ียวชมสถานีรถไฟใตด้ิน เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวย ท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีก

ต่างหาก รถไฟใตดิ้นทําใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทัว่ไปสถานี

รถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจน

ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้

นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ีต่างกันดว้ยประติมากรรม โคมไฟ

ระยา้ เคร่ืองแกว้ และหินอ่อน  

14.00 น.    ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ 

18.40 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG975  

       

วนัที่หกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 

 
 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง  15 – 20 พฤศจกิายน 2561 

     22 – 27 พฤศจกิายน 2561 

     6 - 11 ธ.ค. 2561 
 

 

อัตราน้ีรวม: ภาษีนํา้มนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันท่ี 29 ส.ค. 61 

**ราคาดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลี่ ยนหากสายการบินมีการเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

ราคาตอ่ท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 67,900 บาท 46,900 บาท 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 1ผูใ้หญ ่ 65,900 บาท 46,900 บาท 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่  มีเตียง 65,900 บาท 46,900 บาท 

เด็กอายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่  ไม่มีเตียง 51,900 บาท 33,900 บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  6,500 บาท 



   

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จาํนวน 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ตํา่กวา่ 25 ท่าน  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

 

 

 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุมากกวา่ 7 ปีขึ้ นไป เขา้พกัแบบไมม่ีเตียง*** 

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมท่ียุโรปอาจจะไมม่ี ลกูคา้จาํเป็นตอ้งจ่ายหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม (Single)  

*** กรณีหอ้งพักต่างประเภทกัน เช่น หอ้งคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) หรือ หอ้งพักเด่ียว (Single) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เน่ืองจากโรงแรมอาจจะแยก

ประเภทหอ้งแต่ละชั้นกนัไป แตกต่างกนั 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุที่นัง่บนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน 

กรุณาแจง้พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพ่ือบริษทัฯ จะไดด้  าเนินการ

แจง้ใหท้างสายการบินทราบ แตไ่ดต้ามที่ท่านขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสายการบินจะพิจารณา*** 

 

อตัราน้ีรวม 

* ค่าพาหนะและนําเท่ียวตามรายการ  * ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 
* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 
* น้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 30 กก. 
* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัทาํ 

 

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

* ค่าทาํหนังสือเดินทาง  
* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ซกัรีด  
* ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิ่น  (โดยประมาณ36 ดอลล่าร ์ตลอดทริป / คน)  
** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไมม่ีแจกน้ําเปล่า 
* * ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!! 
 
 

การช าระเงินและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดัจาํการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิใน

การคืนมดัจาํทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนท่ีเหลือ

ชาํระก่อนเดินทาง 30 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไมส่ามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไมส่ามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

 

 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ  า 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  าทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋(Non Refund)เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค  

(เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศรสัเซีย บริษทัฯจะไม่

มีการคืนเงินทั้งหมด  
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมลไ์ด้

ในเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 
 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบิน น้ําหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรมั 

(หากน้ําหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

*กระเป๋าสาํหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได ้

1 ใบ/ท่านเช่นกนั  



   

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก 

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4.เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 
 

5.ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน(TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง)หรือ(DBL) ............หอ้ง 
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(ไม่มีเตียง) 
 3.5หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)เตียงเสริม ………..หอ้ง   
 3.6หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
อื่นๆ............................................................  
 

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคยประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ................................................. 
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 

 


