
    

 

 

Hub Group 
Russia Northern Lights 8 วนั 

ล่องเรือแม่นํ�ามอสโคว ์สถานีรถไฟใต้ดิน จตัรุสัแดง มรูม์นัสก ์ 
คาบสมทุรโคลา หมู่บา้นพื�นเมืองซามี นั 6งลากเลื6อนฮสักี�  

มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์รสัเซียน เซอรค์สั พระราชวงัเครมลิน 
พิเศษ เที6ยวคาบสมทุรโคลา และล่าแสงเหนือ ณ มรูม์นัสก ์3 คืน 

 

 
 
วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู  
@2.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั "น # ประตู % แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าที0ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื0อพรอ้มรบิบิ"นใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 



    

 

 

 
วนัที6สอง สวุรรณภมิู - ดไูบ – มอสโคว ์– ล่องเรือ 
01.05 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที0ยวบินที0 EK685 

(บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
05.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี0ยนเครื0อง (ประมาณ 4 ชม.) 
09.15 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที0ยวบนิที0 EK KLL (บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
13.45 น.    เดนิทางถงึ สนามบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
 นําท่านล่องเรือชมความงามยามคํ0าคนืของแม่นํ"ามอสโคว ์ววิ

สวยๆ ของตวัเมอืงพรอ้มดว้ยแสงสจีากสะพานและอาคารต่างๆ 
นั "นกไ็ดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมอืงมอสโควใ์นอกีมมุมองที0
กส็วยไมแ่พก้นัเลย 

        เยน็ รบัประทานอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที6พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือ

ระดบัเดียวกนั 
 
วนัที6สาม มอสโคว ์- สถานีรถไฟใต้ดิน – จตัรุสัแดง – คาบสมุทรโคลา - มรูม์นัสก ์– กิจกรรมล่าแสงเหนือ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จุดหมายแรกของวนันี"คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมอืนไม่ใช่สถานที0
ท่องเที0ยว แต่เมื0อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั 0งดูซกัครั "ง แต่ก่อนเคยเป็น
สถานที0หลบภยัจากกองกําลงัทหารนาซใีนช่วงสงครามครั "งที0 C หากนับรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟ
ใต้ดนิทั 0วมอสโกจะมคีวามยาวถงึ CDE กโิลเมตร และที0 สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็
โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ั 0วทั "งสถานี พรอ้มขอบ
เพดานอาคารโคง้สวยงามที0อลงัการยิ0งใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี 
มเีสาหนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมมุ 

 

     
นําท่านสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) จตุัรสัที0สวยงามที0สุดในโลกเพราะสรา้งด้วยการนําหนิแกรนิตและหนิ
อ่อนจํานวนนับล้านชิ"นตอกฝังลงบนพื"นทั 0วจตุัรสัที0มีความกว้าง D%H เมตรและยาว I6E เมตร ทําให้
กลายเป็นจตุัรสัโมเสกที0ยิ0งใหญ่อลงัการมาก เป็นที0ตั "งของกโิลเมตรที0ศูนยข์องรสัเซยี โดยรอบจตุัรสัแดงจะ



    

 

 

ลอ้มรอบไปดว้ยสถานที0สําคญัหลายแห่ง ม ีวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) กถ็อืว่ายงัไปไม่ถงึ 
นี0คอืสิ0งก่อสรา้งที0ไดร้บัการยอมรบัว่ายิ0งใหญ่ที0สุดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที0 ID วหิารเซนต์บาซลิสรา้งขึ"น
อย่างสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื0อปี IHHH มโีดมถงึ 9 ยอดที0สูงลดหลั 0นกนัไป อิสระช้อปปิ� งที6 
ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum) ที0อยู่ไม่ใกลจากจตุัรสัแดง และเป็นห้างสรรพสนิค้าที0เก่าแก่และมชีื0อเสยีงมาก
ที0สุดของรสัเซยีซึ0งเปิดใหบ้รกิารเมื0อปี IL%H ตวัอาคารนั "นสงู 6 ชั "น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้
จาํนวนกว่า 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื0อดงัระดบัโลก  
 

   
 

เที6ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่สนามบนิภายในประเทศ เพื0อเดนิทางสู่ เมืองมูรม์นัสก ์(Murmansk) โดยสายการบนิ...... 
เที0ยวบนิที0..... 
(เนื0องจากประเทศรสัเซยีเขม้งวดเกี0ยวกบัเรื0องนํ"าหนกักระเป๋ามาก โดยกําหนดใหผู้โ้ดยสานแต่ละท่านมี
นํ"าหนกักระเป๋าไดไ้มเ่กนิ 20 กก. ซึ0งบางครั "งอาจจะรวมกระเป๋าที0นําขึ"นเครื0อง นํามาชั 0งรวมดว้ย และหาก
นํ"าหนกัเกนิกําหนดท่านตอ้งจา่ยค่านํ"าหนกัเพิ0ม จงึขอใหทุ้กท่านระวงัและคาํนวณเรื0องนํ"าหนกัของกระเป๋า
ดว้ย) 

...........น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงมรูม์นัสก ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 35 นาท)ี 

...........น. เดินทางถึง เมืองมูร์มนัสก์ (Murmansk) เมืองขนาดใหญ่ที0
ตั "งอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของรสัเซยี แมเ้มอืงมรูม์นัสก์จะ
เป็นเมอืงใหม่ที0ก่อตั "งขึ"นเป็นเมอืงสุดทา้ยของประเทศรสัเซยีเมื0อ
ปี 1915 แต่ด้วยภูมิประเทศที0ตั "งอยู่ร ิมอ่าวโคลา (Kola Bay) 
พรอ้มดว้ยกระแสนํ"าอุ่นที0ไหลผ่านทําให้เมอืงมูรม์นัสก์กลายเป็น
เมอืงท่าขนาดใหญ่อย่างรวดเรว็ ชื0อ Murman นั "นมาจากภาษา
นอร์เวย์ ด้วยตัวเมืองมูร์มันสก์นั "นอยู่ห่างจากนอร์เวย์และ
ฟินแลนด์เพยีงประมาณ 100 กิโลเมตรเท่านั "น ปัจจุบนัเมอืงมูร์มนัสก์ก็ยงัคงตําแหน่งเมอืงที0มขีนาดใหญ่
ที0สุดทางตอนเหนือของวงแหวนอารค์ตกิ และเมอืงท่าหลกัของมหาสมุทรอารค์ตกิ เมอืงมรูม์นัสก์นั "นยงัเป็น
เมอืงท่องเที0ยวยอดนิยมเมอืงหนึ0งด้วยการเป็นเมอืงที0สามารถมองเหน็ แสงเหนือ (Northern Lights) ได้
ดว้ย 
นําท่านเข้าสู่ที6พกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดบัเดียวกนั 

เยน็  รบัประทานอาหารคํ6า ณ โรงแรมที6พกั 



    

 

 

 นําท่านทํากิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรอือีกชื0อหนึ0งคอื “แสงออโรร่า” (Aurora 
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี0ตดิอนัดบัต้นๆ ของกจิกรรมที0นักท่องเที0ยวต้องไม่พลาด ตดิกระแส
ความนิยมไม่เสื0อมคลาย แต่ต้องอาศยัความร่วมมอืจากฟ้าฝนและสภาพอากาศอย่างมากเพื0อให้ฟ้าเปิด
เตม็ที0แสงเหนือจงึจะปรากฏใหเ้หน็เป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคนืในช่วงฤดู
หนาวที0ทอ้งฟ้าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านั "น โดยจะเหน็เป็นแสงสเีขยีวพาดผ่านทอ้งฟ้า สวยงามและ
ตรงึตาอยา่งที0สุด 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ที0เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั "น ไม่สามารถกําหนดหรอืทราบล่วงหน้าได้ 
โอกาสที0จะไดเ้หน็แสงเหนือนั "นขึ"นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั สามารถพบเหน็ไดใ้นช่วงปลายฤดใูบไมร้ว่งถงึตน้ฤดใูบไม้
ผล ิเดอืนที0เหมาะสําหรบัการชมออโรร่าหรอืแสงเหนือทางซกีโลกเหนือนั "นจะเป็นช่วงเดอืนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ และสิ"นสุด
ประมาณกลางเดอืนมนีาคม โดยมกัจะเกดิในช่วงเวลาสี0ทุ่มถงึเที0ยงคนื  
โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี0ยนไดต้ามความเหมาะสม *** 
 

  
 

วนัที6สี6 มรูม์นัสก ์– หมู่บ้านชาวพื�นเมืองซามี – ฟารม์สนัุขพนัธุฮ์สักี� – Husky Sledding – กิจกรรมล่าแสง
เหนือ 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) หมู่บ้านพื"นเมอืงที0อยู่ไม่ไกลจากเมอืงมูร์มนัสก์ ชาวซาม ี
หรอือีกชื0อคือ ชาวแลปป์ นั "นเป็นชาวพื"นเมอืงอาร์คติกเก่าแก่ที0กระจายอยู่ทั 0วไปทั "งในรสัเซีย นอร์เวย์ 
ฟินแลนด์ และสวเีดน ที0ใช้ชวีติอย่างเรยีบง่าย จบัปลา ล่าสตัว ์และเลี"ยงเรนเดยีร ์และที0หมู่บ้านซามแีห่งนี"
ทุกท่านจะได้เรยีนรู้ถงึวถิีชวีติความเป็นอยู่ วฒันธรรม และประเพณี ที0สบืทอดต่อกนัมา ท่านยงัจะได้ชม 
กวางเรนเดยีร ์และจิ"งจอก ที0เลี"ยงไวภ้ายในบรเิวณหมู่บา้นเพื0อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทาง รวมทั "งเป็นสตัว์
เศรษฐกจิแบบชาวพื"นเมอืงซามอิกีดว้ย  

เที6ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



    

 

 

จากนั "นนําท่านเดนิทางสู่ ฟารม์สุนัขฮสักี� (Husky Farm) ให้
ท่านได้ชมความน่ารกัของสุนัขแสนรู้พนัธุ์ ไซบีเรยีน ฮสักี" ที0
นอกจากจะฉลาดเฉลยีวแลว้ยงัแขง็แรงและทนความหนาวไดด้ี
มาก เพราะเป็นสุนัขที0อาศยัอยู่ในเขตหนาวมาตั "งแต่เก่าก่อน 
นอกจากนี"ชาวแลปป์ยงัได้เลี"ยงสุนัขฮสักี"เอาไว้เพื0อใช้ในการ
ลากเลื0อนบนหิมะหรอืนํ"าแข็งเพื0อการเดินทาง แน่นอนว่าไม่
พลาดที0จะให้ท่านได้ สัมผสัประสบการณ์นั 6งลากเลื6อน
สุนัขฮสักี� (Husky Sledding) ที0สุนัขฮสักี"นับสบิตวัจะพาท่าน
แล่นไปตามเส้นทางอย่างสนุกสนาน แลว้มานั 0งจบิชารอ้นๆ พรอ้มทานขนมพื"นเมอืง ที0ทางฟารม์จดัเตรยีม
เอาไวต้อ้นรบัอยา่งอบอุ่น      
นําท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองมรูม์นัสก ์
นําท่านเข้าสู่ที6พกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดบัเดียวกนั 

เยน็  รบัประทานอาหารคํ6า ณ โรงแรมที6พกั 
 นําท่านทาํกจิกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรอือกีชื0อหนึ0งคอื “แสงออโรรา่” (Aurora 
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี0ตดิอนัดบัตน้ๆ ของกจิกรรมที0นกัท่องเที0ยวตอ้งไมพ่ลาด ตดิกระแส
ความนิยมไมเ่สื0อมคลาย แต่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากฟ้าฝนและสภาพอากาศอยา่งมากเพื0อใหฟ้้าเปิด
เตม็ที0แสงเหนือจงึจะปรากฏใหเ้หน็เป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคนืในช่วงฤดู
หนาวที0ทอ้งฟ้าโปรง่ สภาพอากาศเหมาะสมเท่านั "น โดยจะเหน็เป็นแสงสเีขยีวพาดผ่านทอ้งฟ้า สวยงามและ
ตรงึตาอยา่งที0สุด 
 

วนัที6ห้า เมืองมูรส์มนัสก ์– พิพิธภณัฑเ์รื6องราวท้องถิ6น – อนุสาวรียอ์โลชา - 
พิพิธภณัฑเ์รือทาํลายนํ�าแขง็พลงังานนิวเคลียร ์– กิจกรรมล่าแสงเหนือ 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเที0ยวชมเมอืงมรูม์นัสก ์ เขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑท้์องถิ6น (Reginal Museum of Local Lore) 
พพิธิภณัฑเ์ก่าแก่ที0รวบรวมเรื0องราวเกี0ยวกบัเมอืงมรูม์นัสกแ์ละบรเิวณโดยรอบชายฝั 0งโคลาเอาไว ้ไมว่่าจะ
เป็นประวตัศิาสตรต์ั "งแต่ยคุเริ0มแรก วฒันธรรม ประเพณ ี จดัแสดงขา้วของ เครื0องมอืเครื0องใชข้องชาวซามี
ตั "งแต่ยคุแรกไล่เรื0อยมา มแีสดงใหเ้หน็ถงึภายในบา้นแบบดั "งเดมิของชาวซาม ีรวมถงึการก่อสรา้งทาง
รถไฟมรูม์นัสกท์ี0เป็นจดุกําเนิดใหเ้มอืงนี"ยิ0งใหญ่ขึ"นมาดงัใน
ปัจจบุนั จากนั "นนําท่านสู่ อนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha 
Monument) เพื0อชมและถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์นาดใหญ่สงูถงึ 
35.5 เมตร และหนกักว่า 5,000 ตนั จดัเป็นอนุสาวรยีท์ี0สงูเป็น
อนัดบัที0 2 ของรสัเซยีเลยทเีดยีว อนุสาวรยีนี์"ไดอ้อกแบบเป็น
รปูผูช้ายใส่เสื"อโคท้ใหญ่ สะพายปืนไรเฟิล หนัหน้าไปทางทศิ
ตะวนัตกที0เป็นที0ตั "งของ หุบเขาแห่งชยัชนะ (Valley of Glory) 



    

 

 

สถานที0ที0ทาํการสูร้บกนัระหว่างกองทพัรสัเซยีและเยอรมนั แต่สุดทา้ยชยัชนะกเ็ป็นของรสัเซยี อนุสาวรยี์
แห่งนี"ยงัไดอุ้ทศิแด่ทหารบก ทหารเรอื และทหารอากาศที0ไดร้ว่มรบในช่วงสงครามโลกครั "งที0 2 ดว้ย จดัเป็น
แลนดม์ารก์สําคญัของมรูม์นัสกท์ี0ไมค่วรพลาดชม 

เที6ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑเ์รือตดันํ�าแขง็พลงังานนิวเคลียร ์(Nuclear-Powered Icebreaker) เรอื
ตดันํ"าแขง็พลงังานนิวเคลยีรล์ําแรกของโลกที0สรา้งขึ"นตั "งแต่ปี 1957 และออกแล่นครั "งแรกปี 1959 ทําหน้าที0
ตดันํ"าแขง็เคลยีรเ์ส้นทางเดนิเรอืในเส้นทางทะเลเหนือนานกว่า 30 ปี ก่อนจะถูกปลดระวางในปี 1989 แล้ว
มาจอดเทยีบท่าถาวรอยู่ที0ชายฝั 0งเมอืงมูร์มนัสก์ ปัจจุบนัได้ปรบัเปลี0ยนให้เป็นพพิธิภณัฑใ์ห้นักท่องเที0ยว
สามารถเขา้ชมภายในได ้ตวัเรอืนั "นมคีวามยาวถงึ 134 เมตร ที0ภายในสามารถชมหอ้งกบัตนั สะพานเดนิเรอื 
หอ้งอาหาร ยงัมกีารดดัแปลงใหส้ามารถมองเหน็ส่วนบนของเครื0องปฏกิรณ์นิวเคลยีรไ์ดอ้กีดว้ย 
นําท่านเข้าสู่ที6พกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดบัเดียวกนั 

เยน็  รบัประทานอาหารคํ6า ณ โรงแรมที6พกั 
 นําท่านทาํกจิกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรอือกีชื0อหนึ0งคอื “แสงออโรรา่” (Aurora 
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี0ตดิอนัดบัตน้ๆ ของกจิกรรมที0นกัท่องเที0ยวตอ้งไมพ่ลาด ตดิกระแส
ความนิยมไมเ่สื0อมคลาย แต่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากฟ้าฝนและสภาพอากาศอยา่งมากเพื0อใหฟ้้าเปิด
เตม็ที0แสงเหนือจงึจะปรากฏใหเ้หน็เป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคนืในช่วงฤดู
หนาวที0ทอ้งฟ้าโปรง่ สภาพอากาศเหมาะสมเท่านั "น โดยจะเหน็เป็นแสงสเีขยีวพาดผ่านทอ้งฟ้า สวยงามและ
ตรงึตาอยา่งที0สุด 

 
วนัที6หก เมืองมูรม์นัสก ์– มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– สแปรโ์รว ์ฮิลล ์– รสัเซียน เซอรค์สั 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ สนามบินมรูม์นัสก ์เพื0อเดนิทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) โดยสายการบนิ...... เที0ยวบนิที0..... 
(เนื0องจากประเทศรสัเซยีเขม้งวดเกี0ยวกบัเรื0องนํ"าหนกักระเป๋ามาก โดยกําหนดใหผู้โ้ดยสานแต่ละท่านมี
นํ"าหนกักระเป๋าไดไ้มเ่กนิ 20 กก. ซึ0งบางครั "งอาจจะรวมกระเป๋าที0นําขึ"นเครื0อง นํามาชั 0งรวมดว้ย และหาก
นํ"าหนกัเกนิกําหนดท่านตอ้งจา่ยค่านํ"าหนกัเพิ0ม จงึขอใหทุ้กท่านระวงัและคาํนวณเรื0องนํ"าหนกัของกระเป๋า
ดว้ย) 

...........น.  ออกเดนิทางสู่ มอสโคว ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 35 นาท)ี 

...........น. เดนิทางถงึ มอสโคว ์(Moscow)  



    

 

 

 นําท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
(Cathedral of Christ the Saviour) ที0สร้างขึ"นโดย “พระ
เจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที0 I” ในปี IL6% และก็ดําเนินการ
สร้างกันนานถึง #H ปีสวยงามอลงัการตั "งแต่แรกเห็น ตัว
อาคารสขีาวสะอาด ตดักนัด้วยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์
แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากที0รสัเซยีรอด
พน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝรั 0งเศสมาได ้ 

 
เที6ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่จุดชมววิเมอืงที0สวยงามที0สุดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์(Sparrow Hills) หรอือกีชื0อคอื  
เลนินฮิลส ์เนื0องจากเป็นทําเลที0มองเหน็ทศันียภาพของเมอืงได้ชดัเจนและเป็นมุมที0เลนินชื0นชอบมาก จงึ
เลอืกจุดนี"เป็นที0ตั "งของบ้านพกัส่วนตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรบันักท่องเที0ยวขึ"นมาชมววิจุดเดยีวกบัเลนิ
นในอดตีแลว้ ยงัเป็นที0นิยมในการใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร 
ชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์สั ละครสตัวข์ึ"นชื0อของรสัเซยีที0ผสมผสานระหว่างการแสดงของสตัวต่์างๆ 
กายกรรมและมายากล ที0ทั "งสนุกและตื0นตา เป็นโชวท์ี0พลาดไมไ่ด ้
 

   
 
 นําท่านเข้าสู่ที6พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัที6เจด็ ตลาดอิสมายลอฟสกี� – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์6 – โบสถอ์สัสมัชญั 
  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์– ระฆงัพระเจ้าซาร ์– สนามบิน 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



    

 

 

นํา ท่านเที0ยวชมและอิสระช้อปปิ" งที0  ตลาดอิสมายลอฟ 
สกี� (Izmailovsky Market) ซึ0งเป็นตลาดหนึ0งในมอสโกที0พ่อค้า
แม่คา้พูดภาษาไทยได ้สนิคา้ส่วนใหญ่ในตลาดอสิมายลอฟสกี"จะ
เป็นแนวพื"นเมอืงทอ้งถิ0น มเีสื"อผา้ เครื0องกนัหนาว กระเป๋า หมวก 
และสินค้าที0ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรอื มาทอสก้า 
เอกลกัษณ์ของรสัเซยี 

เที6ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที0ท่องเที0ยวที0ได้ชื0อว่าเป็นสญัลกัษณ์
และเป็นหน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ที0สรา้งขึ"นในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที0 6 ยิ0งใหญ่และสวยงาม
อย่างที0สุด พระราชวงัเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที0สวยงามและยนือายุมายาวนานกว่า LHE ปี มี
บทบาทในหลายยคุของรสัเซยี ภายในพระราชวงัมหีอ้งใชส้อยถงึ oEE หอ้ง หอคอย IL จุดและป้อมปราการ
ที0มคีวามยาวประมาณ C,C6H เมตรสาํหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลี0ยนใหเ้ป็นที0ทําการของรฐับาล และ
ส่วนหนึ0งเปิดเป็นสถานที0ท่องเที0ยวใหค้นทั 0วไปเขา้ชมได้ ที0บรเิวณด้านนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์ปืน
ใหญ่ที0ได้รบัการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊คว่ามปีากกระบอกใหญ่ที0สุดในโลก ซึ0งสรา้งขึ"นในปี IHLD เพื0อข่มขวญั
ศตัรแูละเพื0อให้เป็นปืนใหญ่ที0ใหญ่ที0สุดในโลกสมชื0อ ด้านนอกมเีส้นผ่านศูนยก์ลาง ICE เซนตเิมตร ตวัปืน
ยาว H.6# เมตร มนํี"าหนักรวมถงึ #E ตนั และยงัมรีะฆงัที0ใหญ่ที0สุดในโลกชื0อว่า ระฆงัพระเจ้าซาร ์ระฆงัใบ
นี"จงึถูกสร้างให้มขีนาดใหญ่มาก นํ"าหนักรวมมากถึง CEE ตัน แต่ที0เห็นมุมหนึ0งมชีิ"นส่วนของระฆงัแตก
ออกมา ซึ0งกม็นํี"าหนกัมากถงึ II.H ตนั  
 

   
 

ภายในบรเิวณพระราชวงัเครมลนิเราจะได้เห็น โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่
และศกัดิ qสทิธิ q ดว้ยการเป็นสถานที0จดัพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิข์องรสัเซยีทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถ์ม ีH 
ชั "น ตกแต่งสวยงามทั "งดา้นนอกและดา้นใน ยิ0งดา้นในนั "นมภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมาก
จรงิๆ แน่นอนว่าคณะเรากไ็ม่พลาดที0จะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์6 หนึ0งในพพิธิภณัฑท์ี0เก่าแก่ที0สุดของ
มอสโคว์ ที0เก็บรวบรวมสมบตัลิํ"าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอญัมณี เครื0องประดบั อาวุธ และงานศิลปะชั "นนํา
มากมาย 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน 



    

 

 

@L.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที0ยวบนิที0 EK 132 (บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบน
เครื0องบนิ) 

 
วนัที6แปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี0ยนเครื0อง (ประมาณ 2 ชม.) 
09.30 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที0ยวบนิที0 EK 6o2  

(บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิ qภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดี0ยว เพิ0มท่านละ 8,000 บาท 

 
อตัรานี�รวม 

✓ ค่าตั sวเครื0องบนิชั "นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
✓ ค่าที0พกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามที0ระบุในรายการ 
✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเที0ยวตามที0ระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที0 และค่าธรรมเนียมตามที0ระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามที0ระบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงื0อนไขตามกรมธรรม)์ 
  
อตัรานี�ไม่รวม 

วนัเดินทาง   ราคา 

มกราคม 
16-23 มกราคม 
17-24 มกราคม 
18-25 มกราคม 

59,900 

กมุภาพนัธ์ 
22 กุมภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 
27 กุมภาพนัธ ์– 6 มนีาคม 



    

 

 

✗ ค่าภาษมีลูค่าเพิ0ม 7% ภาษหีกั ณ ที0จ่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ 
✗ ค่านํ"าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ0งคน 
✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื0องดื0มในหอ้งพกั 
✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิ0นและคนขบัรถทอ้งถิ0น ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยเูอสดอลล่าร ์ตลอดทรปิ) 
✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขั "นตํ0า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เงื6อนไขในการจองทวัร ์
1. สาํหรบัการจอง กรณุาชําระเงนิมดัจาํท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทั "งหมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ"นไป คนืมดัจาํทั "งหมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ"นไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบื"องตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทั "งหมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั "งหมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ั "งหมด 
 
หมายเหตุ 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ qยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีี0ผูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยที0เกดิขึ"นตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิ qที0จะเปลี0ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื0อเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีี0สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที0นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื0องจากรายการทวัรนี์"เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ qการใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ qไมค่นืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื0อท่านไดช้ําระเงนิมดัจาํหรอืทั "งหมดไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงื0อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที0ไดร้ะบุไวโ้ดยทั "งหมด 
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