
    

 

 

 

 

 

 

วนัที� รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 
� กรุงเทพฯ – มอสโก  TG 974 : 10.50-17.10 น. 
เนินเขาสแปรโ์ร่ – ประตูชัย TRIUMPHAL ARCH – เนนิเขาพอ
คลอนนาย่ 

  
� Moscow : Vega Best 

Western Hotel หรือเทยีบเท่า 

2 

� มอสโก – มูร์มันสก ์ ……………………. 
มอสโก – มูร ์มันสก ์– หมู่บา้นซาม ิ– ฟาร์มกวางเรนเดยีร์ – นัLงรถ
เท ยีมกวางเรน เดยี ร ์ลากเลื Lอน  – เร ือ ทําลายนํO าแข ็งพล ังงาน
นิวเคลยีร์เลนิน – อนุสรณ์สถานอัลโยชา – ชมแสงเหนือ 

� � � 
Murmansk :  
โรงแรมในมรูม์ันสก ์ 

3 
มูร์มันสก ์–  ฟาร์มสนัุขพันธุฮ์ัสกีO – นัLงรถเทยีมสนัุขฮัสกีOลากเลืLอน – 
ขับรถ SNOW MOBILE - ชมเมอืงมูร์มันสก ์– ชมแสงเหนือ 

� � � 
Murmansk :  
โรงแรมในมรูม์ันสก ์ 

4 
มูร ์มันสก ์– เมอืงหมิะ – ขับรถสโนโมบลิ – ตกปลานํOาแข็ง - เล่น
สไลดเ์ดอร์ห่วงยาง – ซาวน่าแบบรัสเซยี (OPTIONAL) – มอสโก 
� มูร์มันสก ์– มอสโก  ……………………. 

� � � 
Moscow : Vega Best 
Western Hotel หรือเทยีบเท่า 

5 

มอสโก – จัตุรัสแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ (ถ่ายรูปดา้นนอก) – 
สสุานเลนิน (ดา้นนอก) – หา้งสรรพสนิคา้กุม หา้งสรรพสนิคา้ – 
ALEXANDER GARDEN – พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภัณฑอ์าร์เมอ
รีL – สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโก – ถนนอารบัต – การแสดงละคร
สัตว ์

� � � 
Moscow : Vega Best 
Western Hotel หรือเทยีบเท่า 

6 
มอสโก – ตลาดอสิไมลอฟ – โบสถเ์ซนตซ์าเวยีร์ – พระราชวังไม ้
โคโลเมนสโกเย่ (ถ่ายรูปดา้นนอก) – สนามบนิมอสโก 
� มอสโก – กรุงเทพฯ  TG 975 : 18.40-07.30 น. (+1) 

� �   



    

 

 

7  TG 975 � 07:30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิ  

 
 
กาํหนดการเดินทาง  � พฤศจิกายน – � ธนัวาคม ��� 

� – �� ธนัวาคม ��� 
    � ธนัวาคม ��� – �� มกราคม �� 

วนัแรก 
กรงุเทพฯ – มอสโก – เนินเขาสแปรโ์ร่ – ประตชูยั TRIUMPHAL ARCH – เนินเขาพอคลอนนาย่า    ( - / - / D ) 

07.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู เคาน์เตอรส์ายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
มีบริการอาหารร้อนพร้อมเครืKองดืKมบนเทีKยวบิน 

กรงุเทพฯ – มอสโก   ( TG 974  :  10.50 – 17.10 น. ) 

 

เนินเขาสแปรโ์ร่  
แวะถ่ายรปูที�ชุดชมววิ บรเิวณที�มองเหน็ทศันียภาพของนครมอสโกที�อยู่เบื'องล่างได้
โดยทั 'งหมด ปัจจบุนัพื'นที�ดงักล่าวเป็นที�ตั 'งของมหาวทิยาลยัมอสโก และเป็นจดุชมววิ ที�
สวยที�สุดในมอสโก ที�คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถงึเป็นจุดที�นักท่องเที�ยวให้
ความสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโกจุดเดยีวกบัที�เลนินเคยชม 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ประตชูยั TRIUMPHAL ARCH  
ถูกสร้างใน ค.ศ. 1829-1834 ตั 'งอยู่บริเวณจัตุร ัส TVERSKAYA โดยถูกสร้างแทน
ประตูชยัเก่าที�สรา้งจากไมใ้นปี ค.ศ. 1814 ประตูชยันี'เป็นของขวญัที�ฝรั �งเศสส่งให้รสัเซยี 
เพื�อเป็นการขอบคุณที�รสัเซยีไมไ่ดท้ําลายปารสีในช่วงสงคราม 

เนินเขาพอคลอนนาย่า  
เนินเขาที�มคีวามสูงอีกแห่งหนึ�งในมอสโก ซึ�งพื'นที�แห่งนี'มีความสูงประมาณ 172 
เมตร ซึ�งถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยแม่นํ'าเซทนั และต่อมายอดสูงของเนินเขาด้าน
หนึ�งไดถู้กทําลายลงไปในปี ค.ศ. 1987 และในปี ค.ศ. 1936 พื'นที�แห่งนี'กไ็ดก้ลายเป็น
ส่วนหนึ�งของกรุงมอสโกและไดถู้กนํามาทําการปฏสิงัขรณ์เป็นสวนอนุสรณ์สถานแห่ง
ชยัชนะ ที�ประดบัไปดว้ยซากรถถงัและยานพาหนะที�ถูกใชใ้นสงครามโลกครั 'งที� 2 

ทีKพกั VEGA BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว (มอสโก) 



    

 

 

วนัทีKสอง 
มอสโก – มรูม์นัสก ์– หมู่บ้านซามิ – ฟารม์กวางเรนเดียร ์– นั Kงรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลืKอน 

เรือทาํลายนํZาแขง็พลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน – อนุสรณ์สถานอลัโยชา – ชมแสงเหนือ    ( B / L / D ) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านเดนิทางสู่ สนามบินเมืองมอสโก เพื�อบนิสู่ มรูม์นัสก ์

มอสโก – มูรม์นัสก ์  ( ……………………………….. ) 

เดนิทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ LOVOZERO (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง) ตั 'งอยู่
ทางตอนใต้ของมูรม์งัสก์ เป็นที�ตั 'งของ หมู่บ้านซามิ หมู่บ้านชาวพื'นเมอืงแห่งเขต
ทุนดรา้ สมัผสัถงึวถิชีวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาว
พื'นเมอืงซามทิี�ใช้ชวีติอาศยัอยู่ตั 'งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโค ลา
และคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดั 'งเดมิ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านชาวซามิ (อาหารพืZนเมือง) 

ชม ฟารม์กวางเรนเดียร ์โดยเลี'ยงเพื�อใช้ประโยชน์ในการเดนิทางรวมทั 'งเป็นสตัว์เศรษฐกจิและสมัผสัประสบการณ์นั �ง
รถลากเลื�อนโดยกวางเรนเดยีร ์ รถสโนว์โมบลิ อกีทั 'งท่านจะได้ศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละ
สมัผสัวถิชีวีติของชาวซาม ิโดยใช้ชวีติตามหลกัธรรมชาต ิยดึถอืหลกั ธาตุทั 'งสี� คอื ดนิ 
นํ'า ลม และไฟ และปัจจยัในการดํารงชวีติห้าขอ้คอื ความรกั ความสุข โชคชะตา เวร
กรรม และสุขภาพ สนุกกบักิจกรรมนั Kงรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลืKอน 
 

เรือทาํลายนํZาแขง็พลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน  
เรอืสําหรบัการสํารวจอารก์ติกหรอืสงครามสอดแนม ซึ�งเป็นเรอืตดันํ'าแขง็รุ่นแรก
ของโลกและของรสัเซยีที�ใชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์เปิดตวัเมื�อปี ค.ศ. 1957 จอดเทยีบท่า
อยู่ในเมอืงมูรม์นัสก์แห่งนี'หลงัปลดประจําการมากกว่า 8 ปี ในอดตีเรอืลํานี'ใช้ตัด
นํ'าแข็งเพื�อเปิดทางนํ'าแขง็ให้เรอืเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า ปัจจุบนัเปิดให้ผู้ที�
สนใจและบุคคลทั �วไปเขา้ชม 

 
อนุสรณ์สถานอลัโยชา 
อนุสรณ์สถานของทหารรสัเซยีกบัทหารโซเวยีตและเหล่าลกูเรอืนักบนิเมื�อครั 'งสงครามโลกครั 'งที� 2 โดยสรา้งขึ'นบนเนินเขาที�
สามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าวโคล่า เพื�ออุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวยีตที�สามารถตรงึกองกําลงัเพื�อหยุดยั 'ง

การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั อนุสรณ์แห่งนี'ได้รบัการออกแบบจากสถาปนิกชาว
รสัเซยีนาม POKROVSKY โดยเริ�มก่อสรา้งขึ'นเมื�อปี 1974 เป็นรปูปั'นทหารถอืปืนที�มี



    

 

 

ขนาดใหญ่และมคีวามสูงกว่า 35.5 เมตร นํ'าหนกักว่า 5,000 ตนั ประกอบไปดว้ยคําจารกึต่างๆ เกี�ยวกบัการสูร้บและไดม้พีธิี
เปิดอยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 1974 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 

ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า  
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที�จะปรากฏในตอนกลางคนืยามที�ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วง
หน้าหนาวเท่านั 'น ซึ�ง แสงออโรรา่จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวที�พาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ�า
คนื  
*** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสที %จะไดเ้หน็ขึ*นอยู่กบั
สภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี %ยนไดต้ามความเหมาะสม *** 

ทีKพกั  โรงแรมในมรูม์นัสก ์  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว (มูรม์นัสก)์ 

วนัทีKสาม 
มรูม์นัสก ์–  ฟารม์สนัุขพนัธุฮ์สักีZ – นั KงรถเทียมสุนัขฮสักีZลากเลืKอน – ขบัรถ SNOW MOBILE 

ชมเมืองมรูม์นัสก ์– ชมแสงเหนือ   ( B / L / D ) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ฟารม์สุนัขพนัธุ์ฮสักีZ 
ให้ท่านได้ชมความน่ารกัของสุนัขแสนรู ้เป็นพนัธุ์ที�เฉลยีวฉลาดและแขง็แรงมาก 
โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึ�งชาวแลปป์ได้เลี'ยงสุนัขพนัธุ์นี'เพื�อใช้ในการลากเลื�อน
บนนํ'าแขง็หรอืหมิะ ให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์ นั KงรถเทียมสุนัขฮสักีZลาก
เลื Kอน  โดยที �ฟารม์นี 'จะบรกิารต ้อนรบัท ่านด ้วยชารอ้น ขนมพื 'น เมอืง กบั
บรรยากาศต้อนรบัที�แสนจะอบอุ่น และพลดิเพลนิ ตื�นเต้นกบัการ ขบัรถ SNOW 
MOBILE ตะลุยหมิะที�ท่านสามารถขบัรถไปบนหมิะ ลานนํ'าแขง็ซึ�งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยิ�ง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชมเมืองมรูม์นัสก ์
เมอืงท่าที�ใหญ่ที�สุดในเขตอารค์ตกิเซอรเ์คลิ รวมไปถงึเป็นเมอืงที�มาประชากรมากที�สุดในบรรดาเมอืงต่างๆ อยู่เหนือเส้น
อารค์ตกิเซอรเ์คลิ เดมิเป็นถิ�นที�อยู่อาศยัของชนเผ่าพื'นเมอืง “ซามี�” และบรรพบุรุษชาวสแกนดเินเวยีนมานานนมก่อนที�ชน
ชาวสลาฟรสัเซยีจะขยบัขยายดนิแดนขึ'นมาบรเิวณนี'และผนวกเป็นส่วนหนึ�งของจกัรวรรดริสัเซยีในช่วงศตวรรษที�WX ถึง
กระนั 'นกย็งัมสีถานะเป็นเพยีงตําบลๆ หนึ�งมานับรอ้ยปีจนกระทั �งไดร้บัการยกสถานะขึ'นเป็นเมอืง โดยมกีารตั 'งชื�อเมอืงใหม่
ว่า “โรมานอฟ นา มูรมาเนีย” (โรมานอฟบนมูรม์าน) ในปี 1916 ต่อมาเมื�อเกดิการปฏวิตัโิค่นลม้ราชวงศ์โรมานอฟจงึมกีาร
เปลี�ยนชื�อเป็นมรูม์นัสกจ์วบจนปัจจุบนั 



    

 

 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า  
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที�จะปรากฏในตอนกลางคนืยามที�ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วง
หน้าหนาวเท่านั 'น ซึ�ง แสงออโรรา่จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวที�พาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ�า
คนื  
*** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรอื
ทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที %จะไดเ้หน็ขึ*นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมกีาร
ปรบัเปลี %ยนไดต้ามความเหมาะสม *** 

ทีKพกั  โรงแรมในมรูม์นัสก ์  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว (มูรม์นัสก)์ 

 

 

วนัทีKสีK 
มรูม์นัสก ์– เมืองหิมะ – ขบัรถสโนโมบิล – ตกปลานํZาแขง็ 

เล่นสไลดเ์ดอรห่์วงยาง – ซาวน่าแบบรสัเซีย (OPTIONAL) – มอสโก    ( B / L / D ) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองหิมะ  

ที�สรา้งขึ'นจากหมิะทั 'งหมดที�มกีารสรา้งประตมิากรรมนํ'าแขง็เป็นรปูร่างต่างๆที�สวยงาม มี
ทั 'งอาคาร รปูปั'น โบสถนํ์'าแขง็อุโมงคถ์ํ'า เฟอรนิ์เจอรต่์างๆ ท่านจะไดส้นุกตื�นเตน้กบั การ

ขบัรถสโนโมบิล ตะลุยหมิะ บนลานนํ'าแขง็กว้างใหญ่ ซึ�งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและ
เร้าใจเป็นอย่างยิ�งสําหรบันักท่องเที�ยวที�มาเยือนเมืองนี'  กิจกรรมตกปลานํZาแขง็ 

สนุกสนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตกปลาเทราต์ในทะเลสาบ หรอืร่วมทํากจิกรรมที�สนุก
และหวาดเสยีวกบั กิจกรรมเล่นสไลด์เดอรห่์วงยาง ลงจากภูเขาหมิะ 

 

ซาวน่าแบบรสัเซีย (OPTIONAL) 

ซาวน่า หรอื บานย่าของชาวรสัเซยี มคีวามสําคญัต่อ  วถิชีวีติของชาวรสัเซยีมาตั 'งแต่
อดตี เนื�องจากลกัษณะภูมปิระเทศมพีื'นที�ส่วนใหญ่เป็นที�ราบสูง มสีภาพภูมอิากาศที�
หนาวเยน็ บานย่าจงึเป็นสถานที�ที�ช่วยบรรเทาความหนาวได้ นอกจากนี'บานย่ายงัทํา
ให้ร่างกายมสีุขอนามยัที�ดแีล้วยงัช่วยให้มสีุขภาพที�ด ีและรกัษาโรคป่วยต่างๆ ได้ 



    

 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินเมืองมูรม์นัสก ์เพื�อบนิสู่ มอสโก 

มูรม์นัสก์ – มอสโก  ( ……………………………….. ) 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
ทีKพกั VEGA BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว (มอสโก) 

วนัทีKห้า 
มอสโก – จตัรุสัแดง – วิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรปูด้านนอก) – สสุานเลนิน (ด้านนอก) – ห้างสรรพสินค้ากมุ 

ห้างสรรพสินค้า ALEXANDER GARDEN – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรีK 
สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโก – ถนนอารบตั – การแสดงละครสตัว ์     ( B / L / D ) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

จตัรุสัแดง 
เวทขีองเหตุการณ์สําคญัในประวตัศิาสตรร์สัเซยี สรา้งในครสิต์ศตวรรษที� 17 ถ่ายรปูกบัสถาปัตยกรรมต่างๆ ที�อยู่รายรอบจตุัรสั
แดง ความยิ�งใหญ่และความสวยงามของทศันียภาพของจตุัรสัแดง สะท้อนให้เหน็ความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศรสัเซยีได้เป็น
อยา่งด ีความยิ�งใหญ่บวกกบัศลิปะและความงาม 

 
วิหารเซนตบ์าซิล  
นําถ่ายถ่ายรูปกับวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมยัพระเจ้าอีวานที� 4 จอมโหด ด้วยศลิปะรสัเซยี
โบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนัสวยงาม ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศรสัเซยีเลย เพราะใครมา
ที�มอสโก สิ�งแรกที�ต้องขาดไม่ได้เลยก็คือการได้มาเที�ยวที�จตุรสัแดง และถ่ายรูปคู่กับวหิารเซนต์บาซิ
ลแห่งนี' (ถ่ายรปูด้านนอก) 

 

สสุานเลนิน 
ที�เกบ็ศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง ซึ�งเกบ็รกัษาร่างของวลาดมีรี ์เลนิน ผูนํ้าคนสําคญัของ
คอมมวินิสต ์และเปิดใหป้ระชาชนทั �วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้(ชมด้านนอก) 
 

ห้างสรรพสินค้ากมุ (GUM)  



    

 

 

ถอืเป็นแห่งพกัพงิที�ดทีี�สุดสําหรบันักท่องเที�ยวที�เดนิตระเวนถ่ายรปูบรเิวณจตุัรสัแดงกนัจนเหนื�อย รวมถงึเป็นจดุนัดพบหรอื
รวมตวักนั เป็นหา้งที�ภายนอกดสูวยงามตระการตา สรา้งไดว้จิติรรบักบัอาคารที�ยิ�งใหญ่ที�อยูบ่รเิวณโดยรอบ  
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อสิระใหท่้านไดม้เีวลาชอ้ปปิ'งในหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยั ณ ALEXANDER GARDEN 

พระราชวงัเครมลิน   
ตั 'งอยู่รมิชายฝั �งแม่นํ'ามอสโก และแม่นํ'าเนกลนินายา สรา้งขึ'นเพื�อเป็นที�ประทบั
ของพระเจา้ซารผ์ู้ครองเมอืงทุกพระองค์ จนกระทั �งสมยัของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ที�
ทรงยา้ยเมอืงหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอรส์เบริก์  จนเมื�อเปลี�ยนแปลงการปกครอง
มาเป็นระบอบคอมมวินิสต์จงึได้ยา้ยเมอืงหลวงกลบัมา 
 

พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรีK  
เขา้ชมสถานที�เก ็บสมบตัลิํ'าค่ากว่า 4,000 ชิ'น วตัถุลํ'าค่าภายในพพิธิภณัฑแ์สดงถงึ
ความมั �งคั �งและมคีุณค่าสูงของงานฝีมอื ประกอบด้วยบรรดาศาสตราวุธต่างๆ เครื�อง
ป้องกนัตวั หมวก เสื'อเกราะที�ใช้รบในสมรภูม ิเครื�องเงนิ ทอง เพชรพลอย เครื�องทรง
ของกษตัรยิพ์ระเจา้ซารแ์ละซารน่ีา ซึ�งหาดูได้ยากยิ�ง 

 
 
 
สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโก  
นําท่านสมัผสัชชวีติชาวมอสโกในการนั �งรถไฟใต้ดนิ ซึ�งไดร้บัการยกย่องจากทั �วโลกว่า
เป็นสถานีรถไฟใตด้นิที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งในแต่ละสถานีจะมกีารตกแต่งที�  แตกต่างกนั 
ในปัจจุบนัรถไฟใต้ดนิที�กรุงมอสโกมถีงึ 11 สาย 156 สถานี ด้วยความยาวทั 'งหมด 26 
กโิลเมตร 
  

ถนนอารบตั  
ถนนคนเดนิที�เป็นย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ ของที�ระลกึ รา้นนั �งเล่น อาท ิแมคโดนัล 
แมคคาเฟ สตารบ์คั รา้นนม ฯลฯ ทั 'งยงัมศีลิปินมานั �งวาดรปูเหมอืนรปูลอ้เลยีน และศลิปินเล่น
ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 
 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 

การแสดงละครสตัว ์ 



    

 

 

การแสดงของสตัว์ต่างๆ ที�ไดร้บัการฝึกหดัมาอย่างด ีอาทเิช่น มา้ หม ีสุนัข เสอื และการแสดงกายกรรมอนัน่าตื�นเต้นจาก
นกัแสดง 

 
ทีKพกั VEGA BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว (มอสโก) 

วนัทีKหก 
มอสโก – ตลาดอิสไมลอฟ – โบสถเ์ซนตซ์าเวียร ์

พระราชวงัไม้โคโลเมนสโกเย่ (ถ่ายรปูด้านนอก) – สนามบินมอสโก    ( B / L / D ) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดอิสไมลอฟ หรือ IZMAILOVSKY MARKET  
เป็นตลาดที�น่าเดนิ เวลาไปเมอืงไหน แลว้มโีอกาสไดไ้ปเดนิตลาดของเมอืงนั 'นๆ กจ็ะทํา
ให้เราได้สมัผสัวิถีชีวติของคนเมอืงนั 'นได้เป็นอย่างดี ตลาดกลางแจ้ง ดูโปร่งโล่งเดิน
สบาย เป็นตลาดที�สําหรบันักท่องเที�ยวทั 'งต่างชาตแิละคนรสัเซยีเองก็มาเดนิหาซื'อของ
ที�นี�ดว้ยเช่นกนั มขีองหลากหลายใหเ้ลอืกซื'อเลอืกชม เหมาะสําหรบัเดนิหาซื'อของฝาก
กลบัเมอืงไทยเป็นอยา่งยิ�ง 

 
โบสถเ์ซนตซ์าเวียร ์ 
แวะถ่ายภาพมหาวหิารใจกลางเมอืง สรา้งเป็นอนุสรณ์ที�รสัเซยีมชียัชนะต่อกองทพันโปเลยีน
ในปี ค.ศ.1812 เป็นวหิารที�ยงัใช้ทําพธิกีารทางศาสนาอยู่ในปัจจุบนั  ( หากมพีธิกีรรมทางศาสนา 
จะไม่สามารถเขา้ชมภายในได ้) 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

โคโลเมนสโกเย่ 
แวะถ่ายรูป พระราชวงัไมซ้ึ�งตั 'งอยู่รมิฝั �งแม่นํ'ามอสโก เป็นพระราชวงัเก่าแก่ที�สะท้อน
ให้เหน็ถงึการใช้ชวีติของชนชั 'นสูงในอดตี ที�ยงัไม่มเีครื�องอํานวยความสะดวก โดย
จะต้องพึ�งพาขา้ราชบรภิารที �ต ้องคอยรบัใช้ใกล้ชดิ ไม่ว ่าจะเป็นการต้มนํ'าอุ ่นให้
เจา้นายอาบ ฯลฯ ตั 'งแต่สมยัพระเจา้อเลก็ซสิบดิาของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึ�งได้
ระดมช่างฝีมอื เยี �ยมกว ่าสองแสนคนเพื �อมาสรา้งพระราชวงัแห ่งนี 'โดยเฉพาะ 
นอกจากนั 'นบรเิวณ 

ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินเมืองมอสโก เพื�อบนิกลบัสู่ กรงุเทพฯ 

มอสโก – กรงุเทพฯ   ( TG 975  :  18.40 – 07.c0 น. ) 



    

 

 

วนัทีKเจด็ 
กรงุเทพฯ 

07.30 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

*********************************** 
** รายการเขา้ชมสถานที�อาจสลบัปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม ** 

 

อตัราค่าบริการ   

วนัเดินทาง 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัห้องละ  ท่าน    

ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เกิน � ปี 
พกักบัผูใ้หญ่  
ท่าน  (มีเตียง) 

เดก็ไม่เกิน � ปี พกั
กบัผูใ้หญ่  ท่าน  

(ไม่มีเตียง) 
พกัเดีKยว 

26 พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม 2561 74,900 73,900 72,900 7,500 
8 – 14 ธนัวาคม 2561 74,900 73,900 72,900 7,500 
29 ธนัวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562 79,900 78,900 77,900 9,000 
อตัราค่าบริการรวม 
�  ค่าตั \วเครื�องบนิ ไป-กลบั ชั 'นประหยดั และค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที� ตามที�ระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 
�  ค่าตั \วเครื�องบนิภายในประเทศ 
�  ค่าที�พกั ดงัที�ระบุในรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 
�  ค่าอาหาร ดงัที�ระบุในรายการ 
�  ค่าเขา้ชม ดงัที�ระบุในรายการ 
�  นํ'าดื�มบรกิารตลอดการเดนิทาง  
�  หวัหน้าทวัรไ์ทยดแูลตลอดการเดนิทาง 
�  ไกดท์อ้งถิ�นดแูลตลอดการเดนิทาง 
�  ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางตามเงื�อนไขกรมธรรม ์การประกนัการเดนิทางหมูค่ณะ 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทวัร ์ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร ์ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
� ค่านํ'าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนดและสายการบนิเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ย 
� ค่าธรรมเนียมทาํหนงัสอืเดนิทาง  
� ค่าภาษหีกั ณ ที�จา่ย และค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 
� ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พกั (ทางบรษิทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเนื�องจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชพีที�แฝง

ตวัเขา้มาในโรงแรมที�พกั และเพื�อความสะดวกรวดเรว็ในการเขา้หอ้งพกัสาํหรบัทุกท่าน) 



    

 

 

� ค่าทิปไกดท้์องถิKน คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์ (ลกูค้า 1 ท่าน ชาํระ 50 USD/ทริป) 

 

เงืKอนไขในการจองทวัร ์
1. สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระเงนิมดัจาํท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทั 'งหมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่าํระค่าใชจ้า่ยภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
อตัราค่าเดนิทางและตั \วโดยสารนี'เป็นอตัราราคาพเิศษ บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งออกตั \วโดยสาร ตามเงื�อนไขและกําหนดของ
สายการบนิ ดงันั 'น จะไมส่ามารถขอรฟัีนดห์รอืคนืเงนิไดทุ้กกรณ ี   
หากท่านมคีวามจาํเป็นต้องยกเลกิการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการคนืเงนิมดัจําบางส่วน หรอืทั 'งหมด โดยพจิารณา
ตามค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ'นจรงิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย̂กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที�ผูเ้ดนิไม่ถงึ _` ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิ ทั 'งนี'โดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ'นตามจรงิ 
2. บรษิัทขอสงวนสทิธิท̂ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ  รายการท่องเที�ยวบางสถานที� เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวสิยั 
และไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที�นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่น ภยั
ธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื�องจากรายการทวัรนี์'เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก̂ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่า
กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ̂มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมดัจาํหรอืทั 'งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื�อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั 'งหมด 
a.ในกรณท่ีานเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะสาํรองตั \วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใด กรุณาแจง้
และสอบถามมายงับรษิทัฯ ทั 'งนี'  ควรจะใหบ้รษิทัฯ ยนืยนัสถานะการเดนิทาง ก่อนที�ท่านจะสาํรองยานพาหนะ 

 

 


