
 

 

รหัสทัวร BID1902134 
ทัวรรัสเซีย มหัศจรรย ตามลาหาแสงเหนือ เมอรมังค 6 วัน 4 คืน (SU) 
ยอดเขาสแปรโรวฮิลส เมือง Teliberka  ปฏิบัติการลาแสงเหนือ AUROLAR HUNTING 
ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสก้ี  หมูบานชาวซามิ  กวางเรนเดียรลากเล่ือน เรือตัดน้ําแข็งพลังงาน
นิวเคลียรเลนิน อนุสรณสถานอัลโยชา  อนุสรณสถานเรือดําน้ํา   เมืองเมอรมรังส                         
สถานนีรถไฟใตดิน  ถนนอารบัต  ชมโชวละครสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • 
ยอดเขาสแปรโรวฮิลส 
ไ (-/-/เย็น) 
07.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาทเตอร สายการบินแอรโรวฟรอท อาคาร
ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 
  7 เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES  
10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินที ่SU 271 
  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 
 
 
 
 
 
 
 
17.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธี

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 4 
ช่ัวโมง ** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว 
เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญท่ีสุดของยุโรป เปนศูนยกลางทาง



 

 

เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมืองที่นาเท่ียวมากเมืองหน่ึง 
ประกอบดวยสถาปตยกรรมท้ังเกาและใหมมีโบสถซ่ึงเปนสถาปตยกรรมที่สวยงาม
มากกวา 200 แหง 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลส(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของ
กรุงมอสโควท่ีสามารถชมดานลางไดเกือบทั้งหมด ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเปนที่ต้ัง
ของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดและใหญที่สุดใน
รัสเซีย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
 
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย 
ท่ีเมืองมอสโคว 
 
 



 

 

วันที่สอง มอสโคว • สนามบินเมอรมรังส • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการลาแสงเหนือ 
AUROLAR HUNTING เมืองเมอรมรังส     

ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก หรือ บริการอาหารแบบ

กลอง SET BOX 
05.00 น. เดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว 
09.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว สูเมืองเมอรมรังส โดยสายการบินภายในประเทศ 

เท่ียวบินที่ SU1320 
น้ําหนักกระเป�าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเป�าสําหรับการ
เดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทาง
บริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
12.30 น. เดินทางถึงเมืองเมอรมรังส ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลา 

ย่ืนไปใน ทางดานทิศเหนือติดกับประเทศนอรเวย ทางดานตะวันตกติดกับประเทศ
ฟนแลนด 

จากน้ัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญ่ีปุ�น อาหารสไตลญ่ีปุ�น ราน kay 
japanese food in Murmansk 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบาน เทอริเบอรกา Teliberka หมูบานเทอริเบอรกาต้ังอยู
บนชายฝم�งทะเลแบเร็นตส มหาสมุทรอารกติก ในแขวงโคลสก้ี (Kolsky) 
คาบสมุทรโคลา แควนเมอรมานสค โดยอยูหางจากตัวเมืองเมอรมานสค ข้ึนไป
ทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง สองช่ัวโมงคร่ึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทุนดรา (Tundra) หรือทุง
หิมะแถบข้ัวโลก เทอริ
เบอรกาอยูบนอาวโคลา 
(Kola) สุดปลายแผนดิน
รัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ทางออกสูมหาสมุทร
อารกติก  Teriberka  
เมืองน้ีเปนจุดเดนใน
ภาพยนตรเร่ือง Leviathan 
Visit North Waterfall 
and Dragon egg ส่ิงอัศจรรยที่ธรรมชาติรังสรรคข้ึนมา หินกอนกลมเกล้ียง
เกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะดวยลมและน้ําทะเล วางเรียงรายกันสุดลูกหูลูกตาที่
ธรรมชาติรังสรรคเอาไวใหดูย่ิงใหญและอลังการมาก เปนจุดท่ีถายรูปดูเพลินมาก 
North Waterfall  สถานที่น้ีเปนทะเลสาบมีลําธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมา
กอนจะเปนน้ําตกบนหนาผาสูงไหลลงสูทะเลอารกติกใกลข้ัวโลกเหนือท่ีสุดการ
เดินทาง ถาพ้ืนถนน หิมะยังไมแนน เราใชรถ 4WD minivan  เดินทางถึงจุด
ถายณ ชายหาด Dragon egg beach แตถาในเดือนที่หิมะตกหนัก รถเดินทาง
ไมถึง เรา ตองใชการเดินทางดวย snowmobile เดินทางถึงจุดถายณ ชายหาด 
Dragon egg beach On Tiriberka transfer by 4WD minivan (No 
Snow) or snowmobile (Snow) จุดถายรูป ช่ืนชมความงามของฤดูหนาว 
Tiriberka มหาสมุทรอารกติก ทุงหิมะแถบข้ัวโลก  Tundra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากน้ัน  นําทานเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังค 
ท่ีพัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมืองเม

อรมรังส มาตรฐานทองถ่ิน 
21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา (Northern 

Light)ซ่ึงเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทองฟ�าในเวลากลางคืน 
โดยมักจะข้ึนในบริเวณแถบข้ัวโลก ปรากฏการณออโรราเปนตัวอยางปรากฏการณ
ทางฟสิกสท่ีนาท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในอวกาศที่ใกลพ้ืนโลก มันอาจปรากฏจากส่ิงจางๆ
เปนวงน่ิง แลวระเบิดออกมาเปนสีตาง ๆ พุงกระจายภายในเวลาไมก่ีวินาที 
บางคร้ังจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพ้ืน หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมันพุงสูงข้ึนสู
ทองฟ�า  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
วันที่สาม ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสก้ี • หมูบานชาวซาม ิ• กวางเรนเดียรลากเล่ือน • เมือง

เมอมังค • เรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียรเลนิน • ปฏิบัติการลาแสงเหนือ  

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ท่ี ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสก้ีพันธุ

สุนัขที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบน
น้ําแข็งหรือหิมะไดดวย ท้ังน้ีทานยังไดมีประสบการณท่ีแสนสนุกในการน่ัง รถเทียม
สุนัขลากเล่ือนไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ีปรากฏการณออโรราแสงเหนือน้ี เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหนาได 
การจะไดพบเห็นแสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ และความ
ปลอดโปรงของทองฟ�าในเวลาน้ัน ผูเดินทางตองยอมรับเง่ือนไขหากเกิดกรณีที่ไมไดพบเห็นแสงเหนือน้ี
ดวย 



 

 

เท่ียง  ล้ิมรสอาหารทองถ่ิน ของชาวซามิ  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (อาหารพ้ืนเมืองทองถ่ิน) 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานชาวซามิ Sami village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 

2 ช่ัวโมง) ชมประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพ้ืนเมืองที่อยุอาศัยในแถวอารกติกที่
เรียกกันวา แลปส (Lapps) หรือ แลปแลนเดอร (Laplanders) ซ่ึงปจจุบันอาศัย
อยูในพ้ืนท่ีหางไกลทางตอนเหนือของนอรเวย สวีเดน ฟนแลนด และคาบสมุทรโค
ลาของรัสเซีย ทั้งยังไดรับการคุมครองภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศของชน
เผาพ้ืนเมืองอีกดวย บานของชาวซามิมีลักษณะเปนเต็นทรูปกรวย ดานในปกคลุม
ดวยหนังและขนกวางเรนเดียร เพ่ือใหความอบอุนและเปนฉนวนกันไฟไหม ตรง
กลางเต็นทจะมีเตาผิงไฟขนาดใหญ ท้ังน้ีทานไดชม สัตวพ้ืนเมือง อยางสัตว
พ้ืนเมือง อาทิเชน กวางเรนเดียร และสุนัขไซบีเรียนฮัสก้ี  พรอมกับสนุกสนาน กับ
การเลนเกมสทองถ่ินของซามิ และสัมผัสประสบการณนาต่ืนเตนกับการ น่ังรถ
เทียมกวางเรนเดียร**(ข้ึนอยูกับสภาพอากาศเอ้ืออํานวย) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังค 
นําทานชม  เรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียรเลนิน(Ice breaker Lenin)เรือสําหรับการ

สํารวจอารกติค หรือ สงครามสอดแนม ซ่ึงเปนเรือทําลายน้ําแข็งรุนแรกของโลก ท่ี
ใชพลังงานนิวเคลียร เปดตัวเมื่อป ค.ศ.1957 จอดเทียบทาในเมืองมูรมันสคแหงน้ี 
หลังปลดระจําการมากกวา8 ป ปจจุบันไดเปดใหสามารถเขาชมภายในตัวเรือ ท่ีมี
การตกแตงอยางสวยงาม ซ่ึงประกอบไปดวยหองประชุม หองควบคุม หองบังคับ
การท่ีอยูบนสุดของเรือ หองแผนท่ี และสะพานกัปตัน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ  เมนูขาปูยักษ Khamchatka ขาปูยักษ

เสร์ิฟพรอมซีฟู�ด ไขหอยเมน หอยเชลส หอยนางรม  ณ Panoramic 
Restaurant "At Egoricha พรอมชมบรรยากาศวิวเมืองเมอรมังค 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีพัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมืองเม

อรมรังส มาตรฐานทองถ่ิน 
21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา (Northern 

Light)ซ่ึงเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทองฟ�าในเวลากลางคืน 
โดยมักจะข้ึนในบริเวณแถบข้ัวโลก ปรากฏการณออโรราเปนตัวอยางปรากฏการณ
ทางฟสิกสท่ีนาท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในอวกาศที่ใกลพ้ืนโลก มันอาจปรากฏจากส่ิงจางๆ
เปนวงน่ิง แลวระเบิดออกมาเปนสีตาง ๆ พุงกระจายภายในเวลาไมก่ีวินาที 
บางคร้ังจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพ้ืน หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมันพุงสูงข้ึนสู
ทองฟ�า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 

 

วันที่ส่ี อนุสรณสถานอัลโยชา • อนุสรณสถานเรือดําน้ํา  • เมืองเมอรมรังส • บินภายในสู
เมืองมอสโควสถานนีรถไฟใตดิน • ถนนอารบัต • ชมโชวละครสัตว   

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานชม อนุสรณสถานอัลโยชา Alyosha Monumentอนุสรณสถานของทหาร
รัสเซียกับทหารโซเวียตและเหลาลูกเรือนักบินเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 โดยสราง
ข้ึนเพ่ืออุทิศและรําลึกเหลาทหารกองทัพของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองกําลัง เพื่อ
หยุดย้ัง การรุกรานของกองทัพเยอรมัน อนุสรณสถานแหงน้ีไดรับการออกแบบ
จากสถาปนิกชาวรัสเซียนามวา Pokrovskyเปนรูปปم�นทหารถือปน ท่ีมีขนาดใหญ 
สูงกวา 35.5 เมตร น้ําหนักกวา 5,000 ตัน ประกอบดวยคําจารึกตางๆ เก่ียกับ
การสูรบ และไดมีวิธีเปดอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 19 ต.ค. 1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ีปรากฏการณออโรราแสงเหนือน้ี เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหนาได 
การจะไดพบเห็นแสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ และความ
ปลอดโปรงของทองฟ�าในเวลาน้ัน ผูเดินทางตองยอมรับเง่ือนไขหากเกิดกรณีที่ไมไดพบเห็นแสงเหนือน้ี
ดวย  



 

 

จากน้ัน นําทานชม อนุสรณสถานเรือดําน้ํา Kursk submarine memorial ที่บันทีกราย
ช่ือและเหตุการณท่ีสําคัญที่เกิดข้ึนในขณะที่เกิดเหตุเรือดําน้ําลม 

สุดพิเศษ กอนเขาสนามบินนําทานเดินทางสูราน MCDONALD’S ท่ีบันทึกไววาอยูเหนือ
ท่ีสุดของโลก ใหทานไดล้ิมลองรับประทานเบอรเกอรไก หรือเน้ือ 1 set พรอมน้ํา
ด่ืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  นําทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบิน เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูเมืองมอส
โคว 
13.10 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอรมรังส สูมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ 

เท่ียวบินที่ SU1321 
น้ําหนักกระเป�าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเป�าสําหรับการ
เดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทาง
บริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
15.30 น. ถึง เมืองมอสโคว เดินทางสู สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro) ต่ืน

ตากับการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน
การประดับดวยกระจกสี หินออนเปนตน นําทานเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนน
อารบัต(Arbat Street) ท่ีต้ังอยูในใจกลางของแหลงประวัติศาสตร และถือวาเปน
หน่ึงในยานโบราณที่สุดของมอสโคว ท่ีมีช่ือปรากฏในประวัติศาสตรมาต้ังแต
ศตวรรษที่15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปดวยรานอาหาร รานขาย



 

 

ของท่ีระลึก รานคาเฟ� และยังเปนแหลงชุมนุมของศิลปนอินด้ี ท่ีมาโชวฝมือกันจัด
แบบไมมีใครยอมใคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และต่ืนตากับการแสดงกายกรรม 

มายากล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับ
เหลาสัตวที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพ
กับสัตวแสนรูเพ่ือเปนท่ีระลึกไดอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** กรณีละครสัตวงดการแสดงซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาบริการสวนน้ีให 
 
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย 
ท่ีเมืองมอสโคว 
 
วันทีห่า พระราชวังเครมลิน • โบสถอัสสัมชัญ •  จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนตบาซิล • 

หางสรรพสินคากุม สนามบินเชเรเมเตียโว      
ไ (เชา/กลางวัน/-) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําทานเขาชม พระราชวังเคลมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด
กําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนท่ีประทับของพระ
เจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ 
พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเช่ือวาท่ีน่ีเปนที่สถิตของพระเจาปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑท่ีสําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศนํา
ทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอรต้ังอยูอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ในเขตพระราชวังเครมลิน ส่ิงที่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโม
โนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน 
โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎ
น้ีใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโน
มาค เม่ือราว 700 ปเศษ 
มาแลว สวยงามมาก ทําจาก
ทองคําประดับดวยขนเสือเซเบิล 
(Sable) และอัญมณีล้ําคา
ตางๆ มากมาย และไดใชใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จนถึงป พ.ศ. 2225 ทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ท่ีถือวาสําคัญที่สุด
ในเครมลิน ซ่ึงสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มี
มากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร เปนตัวอยาง
ผลงานศิลปะช้ินโตอันเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเปนตัว
ดึงดูดใหผูคนมาเย่ียมชม  

เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสุดหรูตูรันโด Turandot 
Restaurant  เชิญทุกทานล้ิมรสชาติอาหารช้ันเย่ียม กับบรรยากาศที่หรูหราที่สุด
แหงหน่ึงในมอสโคว สรางดวยงบประมาณ 50 ลานดอลลาร ตกแตงภายในเปน
สไตลบารอคผสมผลานระหวางจีนและฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางในสมัยค

ริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเปนศูนย 



 

 

รวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวงต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบันและยังถือไดวาเปนจัตุรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก 
บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่
สามารถ ไดชม อันไดแก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิหารเซนต บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานท่ีที่ซ่ึงถูกยอมรับวา
สวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” สรางข้ึน
ดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก 
ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด 
เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดวย
ความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนท่ีพอพระทัยของพระเจาอี
วานท่ี 4 เปนอยางมาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ดวยการควักลูกตาทั้ง
สองขางทิ้งเสีย เพ่ือไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถสรางส่ิงสวยงามกวาน้ีไดอีก การ



 

 

กระทําของพระองคในคร้ังน้ัน สงผลใหทุกคนขนานนามวา “พระเจาอีวานจอม
โหด” (Ivan the terrible)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน เขาชมและชอปปงที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department store)
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาช้ันนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบ
รนดดังท่ีมีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด 

15.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว 
19.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟอท (SU) เท่ียวบินที่ SU 270 
วันทีห่ก           สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ  
08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม  

......................................................................................................................... 



 

 

หมายเหตุ : หากสถานท่ีทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดยเปน
การปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิในการปรับและ
เปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวกอนทําการ
จองทุกคร้ัง 

อัตราคาบริการ 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทางไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

04 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 SU271/SU270 65,900 65,900 64,900 5,000 
12 ธ.ค.62 17 ม.ค.63 SU271/SU270 66,900 66,900 65,900 5,000 
30 ม.ค.63 03 ก.พ.63 SU271/SU270 68,900 68,900 67,900 5,000 
14 ก.พ.63 19 ก.พ.63 SU271/SU270 67,900 67,900 66,900 5,000 
20 ก.พ.63 25 ก.พ.63 SU271/SU270 66,900 66,900 65,900 5,000 

 
อัตราคาบริการรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป บินตรงกรุงเทพฯ – มอส
โคว - กรุงเทพฯ  
สายการบินแอโรฟอท Aeroflot (SU) และต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เสนทาง มอสโคว - มูร
มันสค - มอสโคว ช้ันประหยัด  
ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.
ตอ 1 ใบ 
ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอรมังค-มอส
โคว  
คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 
ใบ 
คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบุ 



 

 

คามัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 
บาท 
อัตราคาบริการไมรวม 
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ต
, มินิบาร, ซักรีด ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การ
จลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหนาท่ีตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 
คาทิปไกดทองถ่ิน, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 50 
USD/ ทาน 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะน้ัน ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก  
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําให

ท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการ
คืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม
มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย  



 

 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัว

รถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 
หอง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว 
Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัด
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือ



 

 

ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ี
ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


