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วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิลส์
(-/-/เย็น)

07.30 น.
10.30 น.

17.10 น.

พร้อมกันที สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เวย์ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D
Thai Airwaysโดยมี
โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ โดยเทียวบินที TG974
บริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั5 วโมง**
โมง

เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร** เวลาท้ องถิ5นช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ 4 ชั5 วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองทีใหญ่ทีสุ ดของยุโรป เป็ นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็ นเมืองทีน่าเทียวมากเมืองหนึง ประกอบด้วย
สถาปั ตยกรรมทั/งเก่าและใหม่มีโบสถ์ซึงเป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามมากกว่า 200 แห่ ง

จากนัน

นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรื อเนิ นเขานกกระจอกจุดชมทัศนี ยภาพของกรุ ง
มอสโคว์ทีสามารถชมด้านล่างได้เกื อบทั/งหมด จึงทําให้เลนิ น ผูน้ าํ พรรคคอมมิวนิ สต์ในอดี ตเลื อกเนิ นเขา
แห่งนี/เป็ นทีตั/งบ้านพักของตน ปั จจุบนั พื/นทีดังกล่าวเป็ นทีตั/งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ งเป็ นมหาวิทยาลัย
ทีเก่าแก่ทีสุ ดและใหญ่ทีสุ ดในรัสเซี ย
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ทีพ, กั

IZAMAILOVO DELTA HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรั สเซี ย ทีเ, มืองมอสโคว์

วันทีส, อง

มอสโคว์ • สนามบินเมอร์ มรังส์ • เมืองเมอร์ มรังส์ • เมืองคิรอฟส์ • SNOW VILLAGE เมืองหิมะ
ปฏิบัตกิ ารล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING

เช้ า
09.30 น.

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ, กั หรือ บริการอาหารแบบกล่ อง SET BOX
ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว์ สู่ เมืองเมอร์ มรังส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที,ยวบินที, SU1320

นํา8 หนักกระเป๋ าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่ านต้ องคํานวณนํ8าหนักกระเป๋ าสํ าหรั บการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะ
มีการเรี ยกเก็บค่ านํ8าหนักเพิ,มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริ ษัทอาจมีการเปลี,ยนแปลงให้ เหมาะสมกับช่ วงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)
12.05น.

เดิ นทางถึ งเมืองเมอร์ มรั งส์ เมื องท่าเรื อ ตั/งอยู่บริ เวณอ่าวโคล่ า Kola

Bay

โดยมี แหลมโคล่ า ยืนไปใน

มหาสมุ ทร และตั/งอยู่ในส่ วนตะวันตกเฉี ยงเหนื อสุ ดของรั สเซี ย ทางด้านทิ ศเหนื อติ ดกับประเทศนอร์ เวย์
ทางด้านตะวันตกติดกับประเทศฟิ นแลนด์
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั8น

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village)
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั5 วโมงทีสร้างขึ/น
จากหิ มะทั/งหมด ให้ท่านได้ชมประติมากรรม
นํ/าแข็ง ทีสร้างเป็ นรู ปต่าง ๆ อย่างสวยงาม
อาทิเช่น รู ปปั/ น โบสถ์น/ าํ แข็ง อุโมงค์ถ/ าํ
และรวมถึ งเฟอร์ นิเจอร์ ต่าง ๆ จากนั/นให้ท่านสนุ กสนาน และ ตื นเต้น กับการขับ รถสโนโมบิล (Snow
mobile

ride)รวมค่ า รถตะลุ ย แดนหิ ม ะ ท่ า นสามารถขับ รถไปบนลานหิ ม ะที กว้า งใหญ่ ถื อ ได้ว่า เป็ น

ประสบการณ์ทีสุ ดสนุกและตืนเต้นเป็ นอย่างมาก(เปิ ดให้ บริการตังแต่ 24 ธันวาคม 61–25 เมษายน 62)

คํ,า

บริการอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารอาหารพืน8 เมือง

BT-DME05_TG_DEC18-MAR19

ทีพ, กั

HOTEL SEVERNAYA, KIROVSK หรื อเทียบเท่ า มาตรฐานโรงแรมท้ องถิ5นประเทศรั สเซี ย

21.00 น.

นําท่านเดินทางออก ตามล่ าหาแสงเหนือ หรื อ ปรากฏการณ์ ออโรร่ า (Northern Light)ซึ งเป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ทีมีแสงเรื องบนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ/นในบริ เวณแถบขั/วโลก ปรากฏการณ์ออ
โรร่ าเป็ นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์ทีน่าทึงทีสุ ดทีเกิดขึ/นในอวกาศทีใกล้พ/ืนโลก มันอาจปรากฏจากสิ ง
จางๆเป็ นวงนิง แล้วระเบิดออกมาเป็ นสี ต่าง ๆ พุง่ กระจายภายในเวลาไม่กีวินาที บางครั/งจะปรากฏเหมือนมัน
จะแตะกับพื/น หรื อในเวลาอืนอาจเห็นมันพุง่ สู งขึ/นสู่ ทอ้ งฟ้ า

*** ทั8งนีป8 รากฏการณ์ ออโรร่ าแสงเหนือนี8 เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกําหนดล่ วงหน้ าได้ การจะได้ พบ
เห็นแสงเหนือจึงไม่ สามารถยืนยันได้ ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน8 อยู่กบั สภาพอากาศ และความปลอดโปร่ งของท้ องฟ้าในเวลานั8น
ผู้เดินทางต้ องยอมรับเงื,อนไขหากเกิดกรณีทไี, ม่ ได้ พบเห็นแสงเหนือนีด8 ้ วย***

วันทีส, าม

เมืองคิรอฟส์ • ฟาร์ มสุ นัขไซบีเรียนฮัสกี8 • หมู่บ้านชาวซามิ •เมืองเมอมังค์ • เรือตัดนํา8 แข็งพลังงาน
นิวเคลียร์ เลนิน • ปฏิบัตกิ ารล่าแสงเหนือ

เช้ า
จากนั8น

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ, กั
นําท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุ นขั แสนรู ้ ที' ฟาร์ มสุ นัขไซบีเรี ยนฮัสกีพ8 นั ธุ์สุนขั ที'ฉลาดเฉลี ยวและ
แข็ ง แรงมาก โดยมี ค วามสามารถที' จ ะสามารถลากเลื' อ นบนนํ-า แข็ ง หรื อ หิ ม ะได้ด้ว ย ทั-ง นี- ท่ า นยัง ได้มี
ประสบการณ์ที'แสนสนุกในการนัง' รถเทียมสุ นัขลากเลือ, นได้อีกด้วย
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เทีย, ง

ลิม8 รสอาหารท้ องถิ,น ของชาวซามิ

จากนั8น

นําท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านชาวซามิ Sami

village(ใเวลาในการเดิ นทางประมาณ 2 ชัวโมง)

ชมประเพณี

วัฒนธรรม ของชาวพื/นเมืองทีอยุ่อาศัยในแถวอาร์ กติ กที เรี ยกกันว่า แลปส์ (Lapps) หรื อ แลปแลนเดอร์
(Laplanders) ซึ งปั จจุ บ นั อาศัย อยู่ใ นพื/ นที ห่ า งไกลทางตอนเหนื อของนอร์ เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์ และ
คาบสมุทรโคล่าของรัสเซี ย ทั/งยังได้รับการคุม้ ครองภายใต้สนธิ สัญญาระหว่างประเทศของชนเผ่าพื/นเมือง
อีกด้วย บ้านของชาวซามิมีลกั ษณะเป็ นเต็นท์รูปกรวย ด้านในปกคลุมด้วยหนังและขนกวางเรนเดียร์ เพือให้
ความอบอุ่นและเป็ นฉนวนกันไฟไหม้ ตรงกลางเต็นท์จะมีเตาผิงไฟขนาดใหญ่ ทั/งนี/ ท่านได้ชม สัตว์พ/ืนเมือง
อย่างสัตว์พ/ืนเมือง อาทิเช่น กวางเรนเดี ยร์ และสุ นขั ไซบีเรี ยนฮัสกี/ พร้ อมกับสนุ กสนาน กับการเล่นเกมส์
ท้องถิ นของซามิ และสัมผัสประสบการณ์ น่าตืนเต้นกับการ นั5งรถเทียมกวางเรนเดียร์ **(ขึนอยู่กับสภาพ
อากาศเอืออํานวย)
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นําท่านชม

เรื อตัดนําแข็งพลังงานนิวเคลียร์ เลนิน(Ice

breaker Lenin)เรื อสําหรับการสํารวจอาร์ กติ ค หรื อ สงคราม

สอดแนม ซึ งเป็ นเรื อทําลายนํ/าแข็งรุ่ นแรกของโลก ทีใช้พลังงานนิ วเคลียร์ เปิ ดตัวเมือปี ค.ศ.1957 จอดเทียบ
ท่าในเมืองมูร์มนั สค์แห่งนี/ หลังปลดระจําการมากกว่า8 ปี ปั จจุบนั ได้เปิ ดให้สามารถเข้าชมภายในตัวเรื อ ทีมี
การตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ งประกอบไปด้วยห้องประชุ ม ห้องควบคุ ม ห้องบังคับการทีอยู่บนสุ ดของเรื อ
ห้องแผนที และสะพานกัปตัน เป็ นต้น

คํ,า

บริการอาหารคํ5า ณ ภัตตาคารญีป5 ุ่ น อาหารสไตล์ ญปี5 ุ่ น ร้ าน kay japanese food in Murmansk

ทีพ5 กั

PARKINN BY RADISON MURMANSK

21.00 น.

นําท่านเดินทางออก ตามล่ าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ ออโรร่ า (Northern Light)ซึ งเป็ นปรากฏการณ์

หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์ มรั งส์ มาตรฐานท้ องถิ5น

ทางธรรมชาติ ทีมีแสงเรื องบนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ/นในบริ เวณแถบขั/วโลก ปรากฏการณ์ออ
โรราเป็ นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์ทีน่าทึงทีสุ ดทีเกิดขึ/นในอวกาศทีใกล้พ/นื โลก มันอาจปรากฏจากสิ ง
จางๆเป็ นวงนิง แล้วระเบิดออกมาเป็ นสี ต่าง ๆ พุง่ กระจายภายในเวลาไม่กีวินาที บางครั/งจะปรากฏเหมือนมัน
จะแตะกับพื/น หรื อในเวลาอืนอาจเห็นมันพุง่ สู งขึ/นสู่ ทอ้ งฟ้ า
*** ทั8งนีป8 รากฏการณ์ ออโรร่ าแสงเหนือนี8 เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกําหนดล่ วงหน้ าได้ การจะได้ พบ
เห็นแสงเหนือจึงไม่ สามารถยืนยันได้ ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน8 อยู่กบั สภาพอากาศ และความปลอดโปร่ งของท้ องฟ้าในเวลานั8น
ผู้เดินทางต้ องยอมรับเงื,อนไขหากเกิดกรณีทไี, ม่ ได้ พบเห็นแสงเหนือนีด8 ้ วย ***
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วันทีส, ี,
เช้ า

อนุสรณ์ สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดํานํา8 • เมืองเมอร์ มรังส์ • บินภายในสู่ เมืองมอสโคว์
สถานนีรถไฟใต้ ดนิ • ถนนอารบัต
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ, กั
นําท่านชม อนุ สรณ์ สถานอัลโยชา Alyosha

Monumentอนุ สรณ์ สถานของทหารรัสเซี ยกับทหารโซเวียต

และเหล่าลูกเรื อนักบินเมือสมัยสงครามโลกที 2 โดยสร้างขึ/นเพืออุทิศและรําลึกเหล่าทหารกองทัพของโซ
เวียตที สามารถตรึ งกองกําลัง เพือหยุดยั/ง การรุ กรานของกองทัพเยอรมัน อนุ สรณ์ สถานแห่ งนี/ ได้รับการ
ออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซี ยนามว่า Pokrovskyเป็ นรู ปปั/ นทหารถือปื น ทีมีขนาดใหญ่ สู งกว่า 35.5 เมตร
นํ/าหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบด้วยคําจารึ กต่างๆ เกียกับการสู ้รบ และได้มีวิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือวันที
19 ต.ค. 1974

จากนั/น

นําท่านชม อนุสรณ์ สถานเรื อดํานํา Kursk submarine memorial ทีบันทีกรายชื อและเหตุการณ์ทีสําคัญที
เกิดขึ/นในขณะทีเกิดเหตุเรื อดํานํ/าล่ม

สุ ดพิเศษ

ก่อนเข้าสนามบินนําท่านเดินทางสู่ ร้าน MCDONALD’S ที5บันทึกไว้ ว่าอยู่เหนือที5สุดของโลก ให้ท่านได้ลิ/ม
ลองรับประทานเบอร์ เกอร์ ไก่ หรื อเนื/อ 1 set พร้อมนํ/าดืม

จากนั8น

นําท่านเตรี ยมตัวเดินทางสู่ สนามบิน เพื'อนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมอสโคว์

13.10 น.

ออกเดินทางจากเมืองเมอร์ มรังส์ สู่ มอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย5 วบินที5 SU1321
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นํา8 หนักกระเป๋ าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่ านต้ องคํานวณนํ8าหนักกระเป๋ าสํ าหรั บการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะ
มีการเรี ยกเก็บค่ านํ8าหนักเพิ,มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริ ษัทอาจมีการเปลี,ยนแปลงให้ เหมาะสมกับช่ วงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)
15.30 น.

ถึง เมืองมอสโคว์ เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ (Moscow

Metro)

ตืนตากับการผสมผสาน

ระหว่างเทคโนโลยีกบั สถาปัตยกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หิ นอ่อนเป็ นต้น นํา
ท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(Arbat

Street)

และถือว่าเป็ นหนึงในย่านโบราณทีสุ ดของมอสโคว์

ทีมีชือปรากฏในประวัติศาสตร์ มาตั/งแต่ศตวรรษที15

ทีตั/งอยูใ่ นใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์

โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ทีเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็ นแหล่ง
ชุมนุมของศิลปิ นอินดี/ ทีมาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร

คํ,า

บริการอาหารคํ,า ณ ภัตตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตล์ ยุโรปแบบฟิ วชั, น

ทีพ, กั

IZAMAILOVO DELTA HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรั สเซี ย ทีเ, มืองมอสโคว์

วันทีห5 ้ า

ตลาดอิสไมโลโว่ • หอส่ งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพธิ ภัณฑ์ อวกาศรัสเซีย • จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล • ห้ างสรรพสิ นค้ากุม • ชมโชว์ ละครสั ตว์

เช้ า
จากนั8น

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ, กั
นําท่า นเข้าสู่ ตลาดอิส ไมโลโว่ (Izmailovo

Market)ตลาดสิ น ค้า หัตถกรรมและของเก่ า อันลื อชื อ ของ

ประเทศรัสเซี ยหรื อจตุจกั รแห่ งประเทศเทศรัสเซี ยตลาดนี/ เป็ นศูนย์กลางทางการค้าของทีระลึ ก และของเก่า
ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุ งมอสโคว ตั/งอยูท่ ีสถานีรถไฟ Partisanskayaอยูท่ างตะวันออกของกรุ งมอสโคว์
เรี ยกได้วา่ ราคาถูกทีสุ ด และยังมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านได้เดินเทียวชม
และเลือกซื/ อของทีระลึก
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จากนั/น

นําท่านสู่ ตึกหอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ Ostankinoให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซี ยจากความสู ง

ในขณะเดียวกันก็ทาํ หน้าทีออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์จาํ นวนมากไปยังบ้านเรื อนชาวรัสเซี ย เดินทางไปที
จุดชมวิวของหอส่ งสัญญาณนี/เพือรับชมความบันเทิงสดในรู ปแบบของทิวทัศน์สุดอลังการ หอส่ งสัญญาณนี/
โดดเด่นอยูบ่ นเส้นขอบฟ้ าของมอสโกมาตั/งแต่ปี 1967 และเป็ นหนึงในอาคารทียืนอยูด่ ว้ ยตัวเองทีสู งทีสุ ดใน
โลก หอนี/เป็ นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผนู ้ าํ โซเวียต Nikita Khruschevได้ทาํ
การปรับเปลียนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น/ ีทาํ ให้สถาปนิ กผูน้ / ีวางหมวกไว้ใต้หินทีฐานหอ
เพือเป็ นสัญลักษณ์ แสดงความเคารพต่อผูน้ าํ ยืนที ฐานเพือชื นชมขนาดอันน่ าประทับใจของโครงการที มี
ต้นทุนสู งถึง 65 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
เทีย5 ง

นํ าท่ านไปยังร้ าน 7th

HEAVEN RESTAURANT

รั บประทานมืออาหารสุ ดหรู ที5ท่านจะได้ สัมผัสกับ

บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุ งมอสโคว์ ระดับความสู ง 328 M. ณ Ostankino Tower
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จากนั-น

ชม พิพิธภัณฑ์ อวกาศรั สเซี ย Museum

Of Cosmonauticsนั/นนับ ว่า เป็ นสถานที ท่ องเที ยวที มี ค วาม

น่ าสนใจอี กเเห่ ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็ นถึ งความยิงใหญ่ของรัสเซี ยในช่ วงปี ค.ศ.1960 ทีเป็ นยุคที
มนุ ษยชาติกาํ ลังสนใจในเรื องของท้องฟ้ า เเละเกิดสงครามเย็นทีทําให้พวกเขาเเละอเมริ กนั ต้องขับเคียวกัน
อย่างหนักเพือพิชิตอวกาศให้ได้ เเละรัสเซี ยก็นบั ว่ามีความโดดเด่นเเละสําเร็ จในหลายๆ เรื องเลยก็วา่ ได้ ซึ ง
เรื องราวทั/งหมดนั/นถูกจัดเเสดงไว้ทีพิพิธภัณฑ์เเห่งนี/ทีใครมาเทียวชมเเล้วจะต้องประทับใจอย่างเเน่นอน
BT-DME05_TG_DEC18-MAR19

จากนั8น

ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที
สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้างใน
สมัยคริ สศตวรรษที 17 ทีเป็ นศูนย์
รวมเหตุการณ์สาํ คัญต่าง ๆ เช่น งาน
เทศกาลเฉลิมฉลอง หรื อการประท้วง
ตั/งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และยังถือได้
ว่าเป็ นจัตุรัสทีมีความสวยงามมากทีสุ ด
ในโลก บริ เวณโดยรอบ ยังประกอบไป
ด้วยสถานที สํา คัญของประเทศ อี ก หลายแห่ งที สามารถ ได้ชม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิ ล (Saint
Basil’s Catherdral)สถานที ที ซึ งถู กยอมรั บว่า สวยงามที สุ ดในเมื องมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า

“โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ/นด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสี สันสวยงาม โดยสถาปนิ ก
ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานที 4 จอมโหด เพือเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทัพมองโกลทีเมืองคาซาน และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําให้เป็ นที
พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที 4 เป็ นอย่างมาก จึงมีคาํ สังให้ปูนบําเหน็จแก่สถาปนิ ก ด้วยการควักลูกตาทั/ง
สองข้างทิ/งเสี ย เพือไม่ให้สถาปนิ คผูน้ / ี สามารถสร้างสิ งสวยงามกว่านี/ ได้อีก การกระทําของพระองค์ในครั/ง
นั/น ส่ งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)
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จากนั/น

นําท่านเข้าชมและชอปปิ งที ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM

Department store)สถาปั ตยกรรมทีเก่ าแก่ของ

เมื องมอสโคว์ สร้ างในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบนั เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั/นนําจําหน่ ายสิ นค้าแบรนด์เนม เสื/ อผ้า
เครื องสําอาง นํ/าหอม แบรนด์ดงั ทีมีชือเสี ยงทีเป็ นรุ่ นล่าสุ ด
คํ,า

บริการอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารจีน

จากนั8น

นําท่านชมความน่ ารั กของบรรดาสั ตว์แสนรู ้ และตื นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์
Circus Showโดยเป็ นนักแสดงมื ออาชี พ พร้ อมกับเหล่ าสัตว์ทีได้รับการฝึ กฝนมาอย่างดี หลังจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู ้เพือเป็ นทีระลึกได้อีกด้วย **กรณีละครสั ตว์ งดการแสดง ซึ5 งบาง
กรณีงดการแสดง โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิTในการคืนค่ าบริการส่ วนนีให้
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ทีพ, กั

IZAMAILOVO DELTA หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ทีเ, มืองมอสโคว์ มาตรฐานโรงแรมท้ องถิ,นรั สเซี ย

วันทีห, ก

พระราชวังเครมลิน • โบสถ์ อสั สั มชัญ • มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์

เช้ า

(เช้ า/กลางวัน/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ, กั
นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ ของอดี ตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกําเนิ ดของประวัติศาสตร์
รัสเซี ยทีมีมายาวนานในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ทีนี เปรี ยบเสมือนหัวใจของกรุ งมอสโคว์ อีก
ทั/งยังเป็ นทีประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์จนกระทัง พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ
พระราชวังเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ชาวรัสเซี ยเชื อว่าทีนี เป็ นทีสถิ ตของพระเจ้าปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีสําหรับ
การจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศนําท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี5แชมเบอร์ ต/ งั อยูอ่ ยู่
ในเขตพระราชวังเครมลิน สิ งทีไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคําของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี/ให้กบั เจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมือราว
700 ปี เศษ มาแล้ว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับด้วยขนเสื อเซเบิ ล (Sable) และอัญมณี ล/ าํ ค่าต่างๆ
มากมาย และได้ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึ งปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์ อัสสั มชั ญวิหารหลวง
เก่าแก่ ทีถือว่าสําคัญทีสุ ดในเครมลิน ซึ งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีมี
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มาก่อน แล้วใช้เพือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้ า
ซาร์ The Tsar Bellและปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ เป็ นตัวอย่างผลงานศิลปะชิ/นโตอันเลืองชื อของรัสเซี ย ขนาดอัน
ใหญ่โตและความงดงามเป็ นตัวดึงดูดให้ผคู ้ นมาเยียมชม ลองมาดูดว้ ยตาตัวเองแล้วคุณจะประทับใจกับขนาด
อันมหึ มาของทีนี

จากนั-น

ชมมหาวิ
มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ หรื อที5เรี ยกกันว่ า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)เป็
Cathedral) นวิหารที
ใหญ่ทีสุ ดในรัสเซี ยและสู งทีสุ ดในโลก ตั/งอยูต่ / งั อยู่ริมฝังแม่น/ าํ Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซี ย สร้าง
ขึ/ นในสมัยของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที 1เพื
เพือเป็ นอนุ สรณ์ แห่ งชัยชนะและแสดงกตัญmุตาแด่พระเป็ น
เจ้าที ทรงช่ วยปกป้ องรั สเซี ย ให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลี ย น โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวีย ร์ ใช้เวลา
ก่ อ สร้ า งนานถึ ง 45ปีปี ในสมัย ของสตาลิ น เคยสั งให้ ทุ บ ทํา ลายมหาวิ ห ารแห่ ง นี/ จนกระทังในสมัย
ประธานาธิ บดี บอริ สเยลซิ น จึงได้มีการบู
การบูรณะขึ/นมาอีกครั/งหนึ งด้วยเงิ นบริ จาคและพลังความศรัทธาของ
ผูค้ น ดังนั/นทีนี จึงเป็ นทีรักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่ งนี/ จึงกลายเป็ นสถานที
ศักดิlสิทธิl ในการประกอบพิธีกรรมทีสําคัญระดับชาติทางคริ สตศาสนาของประเทศรัสเซี ย
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เทีย, ง

บริการอาหารกลางวันแบบ International Buffet

15.00 น.

ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์

18.40 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เทีย5 วบินที5 TG 975

วันทีเ, จ็ด

สนามบินสุ วรรณภูม•ิ กรุงเทพฯ

07.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
.........................................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื,อนไขรายการท่ องเที,ยว

วันเดินทางราคา รัสเซีย ตามล่ าหาแสงเหนือ เมอร์ มงั ค์ 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)
เริมเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดียว

26 ธ.ค.61

01 ม.ค.62

TG974/TG975

76,900

76,900

75,900

6,000

23 ม.ค.62

29 ม.ค.62

TG974/TG975

62,900

62,900

61,900

6,000

09 ก.พ.62

15 ก.พ.62

TG974/TG975

64,900

64,900

63,900

6,000

13 ก.พ.62

19 ก.พ.62

TG974/TG975

65,900

65,900

64,900

6,000

20 ก.พ.62

26 ก.พ.62

TG974/TG975

68,900

68,900

67,900

6,000

02 มี.ค.62

08 มี.ค.62

TG974/TG975

68,900

68,900

67,900

6,000

13 มี.ค.62

19 มี.ค.62

TG974/TG975

62,900

62,900

61,900

6,000

** คณะเดินทางจํานวน 30 ท่ านต่ อกรุ๊ป**

อัตราค่ าบริการรวม
ตัVวเครื5องบินชั นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้ อมกรุ๊ ป กรุ งเทพฯ – มอสโคว์ - กรุ งเทพฯ
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สายการบินไทย Thai Airway(TG) และตัVวเครื5 องบินภายในประเทศ เส้ นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ ชั น
ประหยัด
ภาษีนํามันและภาษีตัVวทุกชนิด (สงวนสิ ทธิTเก็บเพิม5 หากสายการบินปรับขึนก่ อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนําหนักกระเป๋ าไม่ เกิน 30 กก.ต่ อ 1 ใบกระเป๋ าถือขึนเครื5อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
ตัVวเครื5องบินชั นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอร์ มังค์ -มอสโคว
ค่ าระวางนําหนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบกระเป๋ าถือขึนเครื5อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ าทีพ5 กั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
ค่ าอาหารทุกมือตามรายการระบุ, นําดื5มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่ าน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต5 ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท5 ่ องเทีย5 วตามรายการระบุ
ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ5นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย5 วคนไทย
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ทีจ5 ่ าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม5 7%
ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี5 กินกว่ าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่ าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื5องดื5มทีส5 ั5 งเพิม5 พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซั กรี ด ที5ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที5ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที5กรมแรงงานทังที5เมืองไทย และ
ต่ างประเทศซึ5งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ5น, พนักงานขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทังทริป 60 USD/ ท่ าน

เงื5อนไขการสํ ารองทีน5 ั5งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิTคณะเดินทาง 20 ท่ านขึนไป กรณีไม่ ถึง 20 ท่ าน ทางบริษัทจะขอเลือ5 นการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลี5ยนแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิ5ม เพื5อทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 20 วันก่ อนการ
เดินทาง
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• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชํ าระมัดจํา 20,000 บาท ส่ วนทีเ5 หลือชํ าระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า 15 วันมิฉะนัน ถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกหรื อเลื5อนการเดินทางต้ องทําก่ อ นการเดิ นทาง 45 วัน บริ ษัทฯจะคื นเงิ นค่ า มัดจํ าให้ ทังหมด ยกเว้ นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิTการคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื5อนไขใด ๆ ทังสิ น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชํ าระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิTการคืนเงินทังหมดโดยไม่ มีเงื5อนไขใดๆทังสิ น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ5งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทําการเลื5อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ทังนี ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที5ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื5อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง

เงื5อนไขอืน5 ๆ :
• กรณีทที5 ่ านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตัVวภายใน เช่ น (ตัVวเครื5องบิน, ตัVวรถทัวร์ , ตัVวรถไฟ) กรุ ณา
สอบถามทีเ5 จ้ าหน้ าทีท5 ุกครังก่ อนทําการออกตัVวหรือชํ าระค่ าทัวร์ เนื5องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี5ยนไฟล์ ทบิน
หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิTในการรับผิดชอบทุก
กรณี

โรงแรมทีพ5 กั
สํ าหรั บห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริ ษัทฯ
ขอแนะนําให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) เนื5องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่ กับเตียงพับ
เสริม
การวางแปลนห้ อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมจะมี ค วามแตกต่ า งกั น อาจทํ า ให้ ห้ อ งพั ก แบบเดี5 ย ว Single ห้ อ งคู่
Twin/Doubleอาจจะไม่ ติดกันหรืออยู่คนละชั น
โรงแรมในยุโรปที5มีลักษณะเป็ น Traditional ห้ องที5เป็ นห้ องเดี5ยวอาจมีขนาดกะทัดรั ดและไม่ มีอ่างอาบนํา ซึ5 งขึนอยู่
กับการออกแบบของแต่ ละโรงแรมนัน ๆ และห้ องพักแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกัน
กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึนมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิTในการปรับเปลีย5 นหรือย้ ายเมือง เพือ5 ให้ เกิดความเหมาะสม
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รายละเอียดเพิม5 เติม
บริษัทฯ มีสิทธิTในการเปลีย5 นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี5 กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
เทีย5 วบิน ราคา และรายการท่ องเทีย5 ว สามารถเปลีย5 นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื5อท่ องเที5ยว
เท่ านั น (หนั งสื อเดินทางต้ องมี อายุเหลือ ใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน บริ ษัทฯ ไม่ รับผิด ชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที5ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที5กรม
แรงงานทังจากไทยและต่ างประเทศซึ5งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ5 งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื5อนไขนีในกรณีทเี5 กิดเหตุสุดวิสัย ซึ5งอาจจะปรับเปลีย5 นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุ สภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจํ าตัว ซึ5 งไม่ ได้ เกิดจาก
อุ บั ติ เหตุ ใ นรายการท่ อ งเที5ย ว (ซึ5 ง ลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื5 อ นไขนี ในกรณีที5เ กิด เหตุ สุ ด วิสั ย ซึ5 งอยู่ นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น หากท่ านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที5ยวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมือ, เพราะค่ าใช้ จ่า ยทุกอย่ างทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ า ยขาด ก่ อ น
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชํ าระเหมาขาด
ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น หากเกิดสิ5 งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที5เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย5 วเองหรือในกรณีทกี5 ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํ ารุ ดจากสายการบิน
กรณีทกี5 ารตรวจคนเข้ าเมืองทังทีก5 รุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที5ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิTทจี5 ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทังสิ น
ตัVวเครื5 องบินเป็ นตัVวราคาพิเศษ กรณีที5ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํ ามาเลื5อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลี5ยนชื5 อได้ หากมีการปรั บราคาบัตรโดยสารสู งขึน ตามอัตราค่ านํามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี5ยน ทางบริ ษัท สงวนสิ ทธิTปรั บ
ราคาตัVวดังกล่ าว
เมื5อท่ านตกลงชํ าระเงินไม่ ว่าทังหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชํ าระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื5อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ทีไ5 ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแล้ วทังหมด
กรุ๊ ปที5เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที5ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย5 วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ทงหมด
ั
กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มนําเงิน) เดินทางเพื5อการท่ องเที5ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิTไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น
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** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื,อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ า
อย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพือ, ประโยชน์ ของท่ านเอง**
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