
    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

มอสโคว ์- เมอรม์งัส ์� วนั � คืน 

เที �ยวกนัมนัส์ๆ  แบบไม่เน้นวนัหยดุกช็มแสงเหนือได้ 

กบัภารกิจตามล่าหาแสงเหนือที �เมอรม์งัส ์
ชมจตัรุสัแดง พระราชวงัเครมลินที �ยิ �งใหญ่  
ทวัรร์ถไฟใต้ดิน ที �ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซํ,าใคร 

เซลฟี�กบัวิหารเซนตบ์าซิล-เข้าชมโบสถเ์ซ้นตเ์ซเวียร ์
ช้อปปิ, งถนนอารบติั 

ทานมื,อคํ �าที �ร้าน Hard Rock Cafe 
โดยสายการบินไทย (TG)  

  
 บรษิทัฯ ขอนําท่านเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึ �งเป็นประเทศแรกในโลกที �เปลี �ยนแปลงการปกครองจาก 
ระบบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมารก์ซสิตไ์ดส้าํเรจ็ตั 2งแต่ 
ค.ศ.4546 จนถงึกาลล่มสลายเมื �อ ค.ศ.4554 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลี �ยนการปกครองและเศรษฐกจิมาสูร่ะบบประชาธปิไตยและเศรษฐกจิแบบ
ตลาดเปิด และรอการมาเยอืนจากนกัท่องเที �ยวทั �วโลก กบัสถานที �น่าสนใจต่าง ๆ มากมายรวมทั 2งประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 
มอสโคว ์Moscow   เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่และยาวนาน 



    

 

 

เมอรม์งัส ์Murmansk  เมอืงท่าทางตอนเหนือของรสัเซยี ตั 2งอยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมอืงที �อยู่ตดิกบัประเทศ 
  ฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึ �งเป็นเมอืงท่าที �สาํคญัในการมุ่งหน้าสูเ่ขตอารค์ตกิ และเป็นสถานที �ที �   
 สามารถชมปรากฏการณ์ธรรมชาตแิสงเหนือ  

 

กาํหนดการเดินทาง �-�� ม.ค. / ��-�� ม.ค. / ��-�� ม.ค. /  ��-�� ก.พ. /  
    �-! มี.ค. / �#-�$ มี.ค. / �$ มี.ค.-� เม.ย.���� 

 
วนัแรก   กรงุเทพฯ - มอสโคว ์

�!.�� น. นัดคณะพรอ้มกนัที,สนามบินสุวรรณภมิู  ชั 1น � ประตหูมายเลข � เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย  เจา้หน้าที
พรอ้ม
คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

10.50 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เที,ยวบินที, TG974 
17.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขั !นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง รอรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ย จากนั !นนําท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรงุมอสโคว ์Moscow (เวลาชา้กว่าประเทศไทยประมาณ , ชั 
วโมง)  
คํ,า รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนั !นนําท่านเขา้สูท่ี
พกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที,สอง  มอสโคว-์เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที
โรงแรม 
 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวตัศิาสตรร์สัเซยี ที
มอีายุ

ยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึ!นในปี ค.ศ.::,; โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิโดลโกรกู ีมรีบัสั 
งใหส้รา้งเพื
อใช้
ป้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที
เป็นเหมอืนหวัใจของกรุงมอสโคว ์ตามความเชื
อของชาวรสัเซยีเค
รมลนิคอืที
สถติยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิเป็นพพิธิภณัฑ ์และที
ตั !งสถานที
สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเก
รส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราชและสิ
งก่อสรา้งอื
นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงที
เก่าแก่สาํคญั
และใหญ่ที
สดุในเครมลนิ โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที
มมีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, 
หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษท์ี
ใหญ่ที
สดุในโลก (หมายเหตุ: จาํกดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ , รอบเท่านั !นคอื 
:E.EE /:G.EE / :,.HE /:I.HE น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันั !นกรุณาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง เคร่งครดั) จากนั !นชม ชม 
พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์,แชมเบอร ์ซึ
งเป็นที
เกบ็สมบตัลิํ!าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนัไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราช
รถทองคาํ, เครื
องบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยโุรปรวมถงึไขอ่สีเตอรท์ี
หาชมไดย้ากยิ
ง จากนั !นชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืน
ใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษ์ที
ใหญ่ที
สดุในโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมอืง (หรอืแบบกล่องกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิหรอืเวลาบนิของ
เที
ยวบนิภายในประเทศรสัเซยี) 

 จากนั1นนําท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเซอเรเมทเยโว ่เพื,อนําท่านเดินทางสู่เมืองเมอรม์งัส ์
��.�� น. ออกเดินทางจากมอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ เที,ยวบินที, SU1324 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการ

เปลี,ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 
�$.�� น. เดินทางถึงเมืองเมอรม์งัส ์Murmansk เมืองท่าที,ตั 1งอยู่ทางตอนเหนือของรสัเซีย จากนั !นใหท้่านรบัสมัภาระและเดนิ

ทางเขา้สูใ่จกลางเมอืง นําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเมอรม์งัส ์เมอืงท่าของรฐัเมอรม์งัสห์รอืมรูม์นัสค์ อ๊อบลาส Murmansk 



    

 

 

Oblast ตั !งอยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมแีหลมโคลายื
นไปในมหาสมุทร เป็นเมอืงที
อยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนดแ์ละ
นอรเ์วย ์ซึ
งเป็นเมอืงท่าที
สาํคญัในการมุ่งหน้าสูเ่ขตอารค์ตกิ 

คํ,า รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารพื!นเมอืง 
จากนั !นนําท่านเขา้สูท่ี
พกั โรงแรม Poliarnie Zori Murmansk Park Inn by Radisson หรอืระดบัเทยีบเท่า 
หลงัจากเข้าที,พกัแลว้ พรอ้มกนัที,ล้อบบี1ของโรงแรมเพื,อนําท่านเดินทางออกไปชมแสงเหนือหรอื 
ปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern Light ซึ,งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที,มีแสงเรอืงบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน 
โดยมกัจะเกิดขึ1นในบริเวณแถบขั 1วโลก โดยบางครั �งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรอื แสงใต้ ขึ�นอยู่กบัแหล่งกาํเนิด 
ปรากฏการออโรรา่เป็นตวัอยา่งปรากฏการณ์ทางฟิสิกสที์)น่าทึงที)สุดที)เกิดขึ�นในอวกาศที)ใกล้พื�นโลก มนัอาจ
ปรากฏจากสิ)งจางๆ เป็นวงนิ) ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่างๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไมกี่)วินาที บางครั �งจะปรากฏ
เหมือนมนัจะแตะกบัพื�น หรอืในเวลาอื)นอาจเหน็มนัพุ่งสูงขึ�นสู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานั�นเกิดขึ�นที)
ความสูงจากพื�นโลก ประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณที)อยูบ่ริเวณบรรยากาศชั �นบนที)อยูใ่กล้กบัอวกาศ ช่วง
ที)เหมาะสมในการชมแสงเหนือ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรอืฤดหูนาว ช่วงเวลาประมาณ 99.::-9;.:: น. 
(ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไม่
สามารถยืนยนัได้วา่จะเหน็หรอืไม่ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศเอื�ออาํนวยและความปลอดโปรง่ของท้องฟ้าในเวลานั�น)  

 
วนัที,สาม  เมอรม์งัส-์หมู่บา้นซามิ-เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจภายนอกกบั เรอืทาํลายนํ1าแขง็พลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน Lenin Ice Breaker เรอืสาํหรบั

การสาํรวจอารก์ตกิหรอืสงครามสอดแนม ซึ
งเป็นเรอืตดันํ!าแขง็รุ่นแรกของโลกและของรสัเซยีที
ใชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์เปิดตวั
เมื
อปี ค.ศ.:]^; จอดเทยีบท่าอยู่ในเมอืงเมอรม์งัสแ์หง่นี! หลงัปลดประจาํการมากกว่า _ ปี ในอดตีเรอืลาํนี!ใชต้ดันํ!าแขง็เพื
อ
เปิดทางนํ!าแขง็ใหเ้รอืเดนิสมุทรในการขนสง่สนิคา้ ปัจจบุนัเปิดใหผู้ท้ี
สนใจและบุคคลทั 
วไปเขา้ชม ชมภายในเรอืที
มกีาร
ตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ มากมาย อาท ิหอ้งประชมุ หอ้งควบคุม หอ้งบงัคบัการที
อยู่บนสดุของเรอื 
หอ้งแผนที
และสะพานกปัตนั เป็นตน้ จากนั !นนําท่านเดนิทางสู ่เมืองโลโวซีโร ่Lovozero (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ G 
ชั 
วโมง) ตั !งอยู่ทางตอนใตข้องเมอรม์งัส ์เป็นที
ตั !งของ หมู่บา้นซามิ Sami Village หมู่บา้นชาวพื1นเมืองแห่งเขตทุนดรา้ 
สมัผสัถงึวถิชีวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื!นเมอืงซามทิี
ใชช้วีติอาศยัอยู่ตั !งแต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดั !งเดมิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมอืง 
บ่าย นําท่านชมฟารม์กวางเรนเดยีร ์โดยเลี!ยงเพื
อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางรวมทั !งเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิและสมัผสัประสบการณ์

นั 
งรถลากเลื
อนโดยกวางเรนเดยีร ์ รถสโนวโ์มบลิ อกีทั !งท่านจะไดศ้กึษาประวตัศิาสตรแ์ละสมัผสัวถิชีวีติของชาวซาม ิโดย
ใชช้วีติตามหลกัธรรมชาต ิยดึถอืหลกั ธาตุทั !งสี
 คอื ดนิ นํ!า ลม และไฟ และปัจจยัในการดาํรงชวีติ ^ ขอ้คอื ความรกั 
ความสขุ โชคชะตา เวรกรรม และสขุภาพ สนุกกบักจิกรรมต่างๆ โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายเพิ
มเตมิ (กจิกรรมขึ!นอยู่กบัสภาพ
อากาศ) อาท ิชมฟารม์สนุขัฮสักี!, นั 
งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลื
อน, นั 
งลากเลื
อนที
ลากโดยรถสโนวโ์มบลิตะลุยหมิะ, ให้
อาหารกวางเรนเดยีร,์ ร่วมกจิกรรมเล่นเกมสแ์บบพื!นเมอืง เช่น ชกัเย่อ, เตะบอล หรอืใสชุ่ดพื!นเมอืงถ่ายรปูกบัมมุสวยๆ ใน
หมู่บา้น  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองเมอรม์งัส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ G ชั 
วโมง)  

คํ,า รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารพื!นเมอืง 
จากนั !นนําท่านเขา้สูท่ี
พกั โรงแรม Poliarnie Zori Murmansk Park Inn by Radisson หรอืระดบัเทยีบเท่า 
หลงัจากเข้าที,พกัแลว้ พรอ้มกนัที,ล้อบบี1ของโรงแรมเพื,อนําท่านเดินทางออกไปตามล่าหาแสงเหนือหรอื
ปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern Light อีกครั 1งซึ,งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที,มีแสงเรอืงบนท้องฟ้าในเวลา



    

 

 

กลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ1นในบริเวณแถบขั 1วโลก โดยบางครั �งจะเรียกว่า แสงเหนือหรอืแสงใต้ ขึ�นอยู่กบั
แหล่งกาํเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไมส่ามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสง
เหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้วา่จะเหน็หรอืไม่ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศเอื�ออาํนวยและความปลอดโปรง่ของท้องฟ้า
ในเวลานั�น)  

 

วนัที,สี,   เมอรม์งัส-์มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 นําท่านเชค็เอา๊ทที์,พกั จากนั !นนําท่านชม อนุสรณ์สถานอลัโยชา Alyosha Monument อนุสรณ์สถานของทหารรสัเซยี

กบัทหารโซเวยีตและเหล่าลกูเรอืนกับนิเมื
อครั !งสงครามโลกครั !งที
 G  โดยสรา้งขึ!นบนเนินเขาที
สามารถมองเหน็ทศันียภาพ
ของอ่าวโคล่า เพื
ออุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวยีตที
สามารถตรงึกองกาํลงัเพื
อหยุดยั !งการรุกคบืจากกองทพั
เยอรมนั อนุสรณ์แห่งนี!ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวรสัเซยีนาม Pokrovsky โดยเริ
มก่อสรา้งขึ!นเมื
อปี :];,  เป็นรปู
ปั!นทหารถอืปืนที
มขีนาดใหญ่และมคีวามสงูกว่า H^.^ เมตร นํ!าหนกักว่า ^,EEE ตนั ประกอบไปดว้ยคาํจารกึต่างๆ เกี
ยวกบั
การสูร้บ และไดม้พีธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมื
อวนัที
 :] ต.ค.:];, ใหท้่านถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซน้ตนิ์โคลสั St.Nicholas 
Cathedral โบสถป์ระจาํเมอืงนิกายออรโ์ทดอกส ์ดว้ยรปูแบบการสรา้งโบสถค์ลา้ยโบสถอ์สัสมัชญัในมอสโคว ์สรา้งขึ!นใน
ระหว่างปี :]_I-:]_] ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมวินิสต ์ประชาชนต่างเรยีกรอ้งใหม้ศีนูยร์วมจติใจ โบสถนี์!จงึสรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรยีกง่ายแต่กลบัแฝงไวด้ว้ยความศรทัธาจากประชาชน และถ่ายรปูกบัป้อมปราการของเมอืงเมอร์
มงัส ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่อง 
 จากนั1นนําท่านเดินทางสู่สนามบินเมอรม์งัส ์
�#.�� น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เที,ยวบินที, SU1321 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี,ยนแปลง

ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศหรอืตามตารางบินของสายการบิน)* 
��.�� น. เดินทางถึงสนามบินเซอเรเมทเยโว่ กรงุมอสโคว ์ใหท้่านรบัสมัภาระ จากนั !นนําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงมอสโคว ์    
 จากนั !นนําท่านชอ้ปปิ!งย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื
อถนนนี!ปรากฏมาตั !งแต่ศตวรรษที
 :^ ในอดตีเป็นที
อยู่ของชน

ชั !นขนุนาง และศลิปินที
มผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านที
พกัของสมาชกิระดบัสงูของพรรค
คอมมวินิสต ์ปัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิที
มชีื
อเสยีงที
สดุของรสัเซยี เป็นแหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขาย
ของที
ระลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   

คํ,า  รบัประทานอาหารคํ,าแบบพื1นเมืองที,ฮารด์รอ็คคาเฟ่ 
จากนั !นนําท่านเขา้สูท่ี
พกั โรงแรมระดบั � ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 

วนัที,ห้า   มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรมหลากหลาย

รปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จนไดร้บัการยกย่องว่าเป็น
สถานีรถไฟใตด้นิแหง่เดยีวในโลกที
มศีลิปะที
งดงามยิ
ง และยงัเป็นสิ
งก่อสรา้งที
ชาวรสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้หน็
ถงึความยิ
งใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิิยม และวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานี
นั !นมคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครื
องแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หาก
ไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี!  จากนั �นนําท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต ์เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้



    

 

 

ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี� 1 เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญั/ุตาแด่พระเป็นเจา้ที�ทรงช่วยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้
จากสงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นขณะนั �น
ไดส้ั �งใหท้บุโบสถท์ิ�ง เพื�อดดัแปลงเป็นสระว่ายนํ�าที�ใหญ่ที�สดุในโลก จนเมื�อปี ค.ศ.1994ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ได้
อนุมตัใิหม้กีารก่อสรา้งวหิารขึ�นมาใหม่ ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทั �งประเทศ ซึ�งจาํลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์วหิารนี�
จงึกลบัมายนืหยดัที�เดมิอกีครั �งโดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และทาํพธิเีมื�อวนัที� 19 สงิหาคม ค.ศ.2000 ปัจจบุนัวหิารนี�ใชใ้นการ
ประกอบพธิกีรรมสาํคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี 

 และตบทา้ยดว้ยนําท่านสู ่จตัรุสัแดง Red Square ที�มคีวามสาํคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืงรสัเซยี เป็นสถานที�สาํคญั
ตั �งอยู่ใจกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตุัรสัที�สวยงามที�สดุในโลก เป็นสถานที�เกบ็ศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม 
สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ใหท้่านไดถ่้ายภาพอาคารแหง่นี� และดา้นหน้าจตุัรสัแดงนั �น เป็นที�ตั �งของกโิลเมตรที�ศนูย์
ของรสัเซยี และมลีานกวา้งของจตุัรสัแดงนี�มพีื�นที�กวา้ง >?@ เมตร ยาว ABC เมตร ทาํหน้าที�เป็นสถานที�จดังานสาํคญัๆ 
ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั บรเิวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ รายรอบอกีมากมาย 
เช่น พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม เป็นตน้  ใหท้า่นถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ต์

บาซิล สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ที�สรา้งขึ�นโดยพระเจา้อวีานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูนํ้าพรรคบอลเชวคิ ที�ปัจจุบนั
ล่มสลายไปกบัความยิ�งใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที� G จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มยีอด
โดม ? ยอดหลากสสีนั สวยงาม จนนกัท่องเที�ยวเรยีกกนัว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาว
รสัเซยี Postnik Yakovlev ที�หลงัจากสรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทั �งสองขา้ง โดยคาํสั �งของพระเจา้อวีานที� G หรอืกษตัรยิอ์ี
วานผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี�มาก จงึมคีาํสั �งใหป้นูบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ย
การควกัดวงตาทั �งสอง เพื�อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั �นสามารถสรา้งสิ�งที�สวยงามกว่านี�ไดอ้กี   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เนื,องจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนขา้งหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาํเป็นต้องเผื,อ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

�$.�� น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที,ยวบินที, TG975 
 

วนัที,หก  กรงุเทพฯ 
�!.#� น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี,ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื,นๆ ที,ไม่คาดคิดหรือมีผล
กบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทั 1งนี1 เพื,อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานที,และพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัรที์,เดินทาง 
สถานที,ใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิx ในการเปลี,ยนแปลงเข้าสถานที,อื,นทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชม

ให้ กรณีที,ไม่สามารถจดัทดแทนได้ 
 

 



    

 

 

กาํหนดการเดินทาง  �-�� ม.ค. / ��-�� ม.ค. / ��-�� ม.ค. /  ��-�� ก.พ. /  
    �-! มี.ค. / �#-�$ มี.ค. / �$ มี.ค.-� เม.ย.���� 

Russia Northern Light Explorer 6 Days / TG 

มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุกิ1น ! วนั 
�-�� ม.ค.�� 

��-�� ม.ค./ 
��-�� ม.ค. /  
�#-�$ มี.ค. /  

�$ มี.ค.-� เม.ย.�� 

��-�� ก.พ. /  
�-! มี.ค.�� 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ �$,��� ��,��� ��,��� 
เดก็อายตุํ
ากว่า :G ปี พกักบัผูใ้หญ่ : ทา่น ��,��� ��,��� �#,��� 
เดก็อายตุํ
ากว่า :G ปี พกักบัผูใ้หญ่ G ทา่น (เสรมิเตยีง) ��,��� ��,��� ��,��� 

พกัเดี
ยวเพิ
ม ทา่นละ �,��� �,��� �,��� 
ราคาไมร่วมตั rวโดยสาร  
(ไมร่วมทั !งตั rวหวัทา้ยและตั rวบนิภายในประเทศรสัเซยี) 

��,��� ��,��� ��,��� 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถิ,น, ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ �,#�� บาท  
ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิx ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ1ามนั  ในกรณีที,สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ,ม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํ,ากวา่ ! ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางนี1ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที,เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ,ากว่า �� ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากได้รบั

การยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ ��,��� บาท 

• กรณีท่านที,มีตั zวของสายการบินอื,นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั zวโดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเนื,องจากจะต้องทาํการตรวจสอบห้องพกัและบริการเพิ,มเติมจากที,นั ,งที,มี 

• กรณีท่านที,ต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครั 1งของสายการบิน ไม่สามารถเปลี,ยนสนามบินที,บินออกได้ 
และอยู่ต่อได้ไม่เกิน ! วนั นับจากวนักลบัออกจากปลายทาง (รสัเซีย) มีค่าธรรมเนียมในการเลื,อนตั zวกลบั ท่านละ 
�,��� บาท หากเปลี,ยนแล้วไม่สามารถเปลี,ยนแปลงอีกได้  

 
อตัรานี1รวมบริการ 
• ค่าตั rวเครื
องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชั !นประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ- มอสโคว-์กรุงเทพฯ และตั rวเครื
องบนิภายในประเทศรสัเซยี 

เสน้ทาง มอสโคว-์เมอรม์งัส-์มอสโคว ์ชั !นประหยดั 
• ค่าโรงแรมที
พกัตามรายการที
ระบุ (G-H ท่านต่อหนึ
งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานที
ต่าง ๆ ตามรายการที
ระบุ 
• ค่าอาหารและเครื
องดื
มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเที
ยวตามรายการที
ระบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที
ม ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ที
คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ
ากว่า : ปี และผูใ้หญ่ที
อายุเกนิ ;^ ปี กรมธรรมพ ์^EE,EEE บาท 

(เงื
อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) 



    

 

 

• ค่าภาษนํี!ามนัเชื!อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที
มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ
งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที
 H ต.ค. G^I: 
และท่านตอ้งชาํระเพิ
ม หากมกีารเรยีกเกบ็เพิ
มจากสายการบนิ   
 

อตัรานี1ไม่รวมบริการ 
• ค่านํ!าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที
เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน)  
• ค่านํ!าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที
เกนิกว่าสายการบนิในประเทศรสัเซยีกาํหนด (23 กโิลกรมัต่อท่าน)  
• ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 
• ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ทปิไกดท์อ้งถิ
นของรสัเซยี และ ค่าทปิทปิหวัหน้าทวัรท์ี
เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ G,HEE บาท (ชาํระพรอ้ม

ค่าทวัรส์ว่นที
เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง) 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที
ระบุ เช่น ค่าเครื
องดื
มและค่าอาหารที
ส ั 
งเพิ
มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารที
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทาํใบอนุญาตที
กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าวซ่ีาสาํหรบัชาวต่างชาต ิ
• สาํหรบัราคานี!บรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเที
ยวหากมกีารเกบ็เพิ
ม 
• ค่าประกนัการเดนิทางที
นอกเหนือจากรายการทวัร ์

 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที�เหลอืจะขอเกบ็ทั �งหมด
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย UA วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Wในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั �งหมด 
 
การยกเลิก 
� หากมกีารยกเลกิเกนิ G@ วนัทาํการแต่ไม่เกนิ ?C วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Wในการคนืเงนิมดัจาํค่าตั Xวโดยสารของท่านนั �นๆ (เงื�อนไข

ค่ามดัจาํตามที�ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Wในการคนืเงนิมดัจาํทั �งหมด 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Wในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั �งหมด 
� หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื�นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที�สถานทตูเรยีกเกบ็ (กรณี

มกีารยื�นวซ่ีา) 
� หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้ (กรณีมกีารยื�นวซ่ีา) แจง้ยกเลกิก่อนออกตั Xวโดยสารเครื�องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Wในการคนืค่ามดัจาํ  
� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั Xวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Wในการคนืค่าทวัรท์ั �งหมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี
ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื
องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที
พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีที
มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั !งในประเทศไทยและต่างประเทศที
ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ!นและมเีหตุทาํใหก้าร

เดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ wในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ  โรงแรม  หรอื
หน่วยงานจากต่างประเทศที
บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื
องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื
นๆ ที
มเีหตุทาํใหไ้ม่สามารถ
เดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที
กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื
องจากมสีิ
งผดิกฎหมายหรอืสิ
งของหา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื
อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯ
ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั !งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที
สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื
องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



    

 

 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที
กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที

พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ wในความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ
งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามที
สายการบนิกาํหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ที
ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ!าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ
ากว่ามาตรฐานได ้ทั !งนี!ขึ!นอยู่กบั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ wไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ!าหนกัสว่นที
เกนิ 

o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รสัเซยี มกีารรณรงคเ์รื
องการงดสบูบหุรี
 บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที
ต่างๆ จะมขีอ้กาํหนดที
ชดัเจนในเรื
อง
การสบูบุหรี
และมสีถานที
โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี
 ทั !งนี!เนื
องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที
ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และ
ผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที
ยวในระยะเวลาเกนิกว่า , - ^ ชั 
วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื
องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั !งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั !งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที
สถานที
เขา้ชมนั !นๆ 
ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที
คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าว
ได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื
อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนั !น ๆ ตามเงื
อนไขราคาที
ไดร้บัจากทาง 
บรษิทั supplier ประเทศนั !นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ
งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที

ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื
องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั !นขอใหพ้จิารณาก่อนการ
จองทวัร ์

 

ข้อมูลเพิ)มเติมเรื)องโรงแรมที)พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ B ท่าน / B เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ J เตียงเดี)ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น K เตียงใหญ่กบั K เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มอุีณหภมูติํ�า  
3. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Wในการ

ปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในรสัเซยีที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรดั และไมม่อ่ีางอาบนํ�า ซึ�ง

ขึ�นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั �นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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