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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 
วนัทีส่อง พระราชวงัเครมลนิ• โบสถ์อสัสัมชัญ •จัตุรัสแดง •มหาวหิารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากมุ  

 ชมโชว์ละครสัตว์       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิสญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจุดกาํเนิดของประวติัศาสตร์
รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์อีก
ทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสดจ็ไปประทบั ณ 
พระราชวงัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือวา่ท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์สาํหรับ
การจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศนาํท่าน ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยูอ่ยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกฎุทองคาํของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกฎุน้ีใหก้บัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค เม่ือราว 700 ปีเศษ มาแลว้ 



 

สวยงามมาก ทาํจากทองคาํประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีลํ้าค่าต่างๆ มากมาย และไดใ้ชใ้น
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์อสัสัมชัญวหิารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือวา่สาํคญัท่ีสุด
ในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อน แลว้ใชเ้พื่อใน
การประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆงัพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความ
งดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานท่ีสาํคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์สร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนย ์

รวมเหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและยงัถือ

ไดว้่าเป็นจตุัรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีสําคญัของ

ประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถ ไดช้ม อนัไดแ้ก่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์

จนไดรั้บการขนานนามว่า “โบสถลู์กกวาด” สร้างข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด

สีสนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อ

เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตร

บรรจงของวิหาร จึงทาํให้เป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีคาํสั่งให้ปูนบาํเหน็จแก่

สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้งสองขา้งท้ิงเสีย เพื่อไม่ให้สถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกว่าน้ีไดอี้ก 

การกระทาํของพระองคใ์นคร้ังนั้น ส่งผลใหทุ้กคนขนานนามวา่ “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้น เขา้ชมและชอ้ปปิงท่ี ห้างสรรพสินค้ากมุ(GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอส

โคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง 

นํ้าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน 



 

จากน้ัน นาํท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว ์

Circus  Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสัตวท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนมาอย่างดี หลงัจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรณลีะครสัตว์งดการแสดงซ่ึงบางกรณงีดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การคนืค่าบริการส่วนนีใ้ห้ 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วนัทีส่าม มอสโคว์• สนามบินเมอร์มรังส์•เมืองTeliberka•ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ  AUROLAR HUNTING  

                           เมืองเมอร์มรังส์        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั หรือ บริการอาหารแบบกล่อง SET BOX 

05.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชเรเมเตียโวเมืองมอสโคว 

09.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว ์สู่เมืองเมอร์มรังส์ โดยสายการบินภายในประเทศเทีย่วบินทีS่U1320 



 

นํา้หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคํานวณนํ้าหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกนิทางสายการบินจะ

มีการเรียกเก็บค่านํ้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และ

สภาพอากาศ) 

12.30น. เดินทางถึงเมืองเมอร์มรังส์ ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวโคล่า Kola Bayโดยมีแหลมโคล่า ยืน่ไปใน ทางดา้นทิศเหนือติด

กบัประเทศนอร์เวย ์ทางดา้นตะวนัตกติดกบัประเทศฟินแลนด ์

จากน้ัน  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารญีปุ่่น อาหารสไตล์ญีปุ่่น ร้าน kay japanese food in Murmansk 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้าTeliberkaหมู่บา้นเทอริเบอร์กา้ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลแบเร็นตส์ 
มหาสมุทรอาร์กติก ในแขวงโคลสก้ี (Kolsky) คาบสมุทรโคลา แควน้เมอร์มานสค ์โดยอยูห่่างจากตวัเมือง
เมอร์มานสค ์ข้ึนไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง สองชัว่โมงคร่ึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนดรา (Tundra) หรือทุ่งหิมะแถบขั้วโลก เทอริเบอร์กา้อยูบ่นอ่าวโคลา (Kola) สุดปลายแผน่ดินรัสเซียทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ทางออกสู่มหาสมุทรอาร์กติก  Teriberkaเมืองน้ีเป็นจุดเด่นในภาพยนตร์เร่ือง 
LeviathanVisit North Waterfall  and Dragon egg ส่ิงอศัจรรยท่ี์ธรรมชาติรังสรรคข้ึ์นมา หินกอ้นกลม
เกล้ียงเกลาหลายขนาด ถูกกดัเซาะดว้ยลมและนํ้ าทะเล วางเรียงรายกนัสุดลูกหูลูกตาท่ีธรรมชาติรังสรรค์
เอาไวใ้หดู้ยิง่ใหญ่และอลงัการมาก เป็นจุดท่ีถ่ายรูปดูเพลินมาก North Waterfall  สถานท่ีน้ีเป็นทะเลสาบมีลาํ
ธารเลก็ๆ ไหลลดัเลาะรวมกนัมาก่อนจะเป็นนํ้ าตกบนหนา้ผาสูงไหลลงสู่ทะเลอาร์กติกใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุด
การเดินทาง ถา้พื้นถนน หิมะยงัไม่แน่น เราใชร้ถ 4WD minivan  เดินทางถึงจุดถ่ายณ ชายหาด Dragon egg 
beach แต่ถา้ในเดือนท่ีหิมะตกหนกั รถเดินทางไม่ถึง เรา ตอ้งใชก้ารเดินทางดว้ย snowmobile เดินทางถึงจุด



 

ถ่ายณ ชายหาด Dragon egg beach On Tiriberka transfer by 4WD minivan (No Snow) or snowmobile 
(Snow) จุดถ่ายรูป ช่ืนชมความงามของฤดูหนาว Tiriberkaมหาสมุทรอาร์กติกทุ่งหิมะแถบขั้วโลก  Tundra  
 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเมอร์มงัค ์

21.00 น. นาํท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern  Light)ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะข้ึนในบริเวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณ์ออ

โรร่าเป็นตวัอยา่งปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ท่ีน่าท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในอวกาศท่ีใกลพ้ื้นโลก มนัอาจปรากฏจากส่ิง

จางๆเป็นวงน่ิง แลว้ระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุง่กระจายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที บางคร้ังจะปรากฏเหมือนมนั

จะแตะกบัพื้น หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมนัพุง่สูงข้ึนสู่ทอ้งฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

วนัทีส่ี่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี ้ • หมู่บ้านชาวซามิ• กวางเรนเดียร์ลากเลือ่น •เมืองเมอมังค์•เรือตัดนํา้แข็งพลงังาน

นิวเคลยีร์เลนิน •ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน นาํท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนขัแสนรู้ ท่ี ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกีพ้นัธ์ุสุนขัท่ีฉลาดเฉลียวและ

แข็งแรงมาก โดยมีความสามารถท่ีจะสามารถลากเล่ือนบนนํ้ าแข็งหรือหิมะได้ด้วย ทั้ งน้ีท่านยงัได้มี

ประสบการณ์ท่ีแสนสนุกในการนัง่ รถเทยีมสุนัขลากเลือ่นไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทั้งนีป้รากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยนืยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเงื่อนไขหากเกดิกรณทีีไ่ม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย*** 



 

เทีย่ง  ลิม้รสอาหารท้องถ่ิน ของชาวซามิ  

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวซามิ Sami  village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชมประเพณี 

วฒันธรรม ของชาวพื้นเมืองท่ีอยุ่อาศยัในแถวอาร์กติกท่ีเรียกกนัว่า แลปส์ (Lapps) หรือ แลปแลนเดอร์ 

(Laplanders) ซ่ึงปัจจุบนัอาศยัอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทางตอนเหนือของนอร์เวย ์สวีเดน ฟินแลนด์ และ

คาบสมุทรโคล่าของรัสเซีย ทั้งยงัไดรั้บการคุม้ครองภายใตส้นธิสัญญาระหว่างประเทศของชนเผา่พื้นเมือง

อีกดว้ย บา้นของชาวซามิมีลกัษณะเป็นเตน็ทรู์ปกรวย ดา้นในปกคลุมดว้ยหนงัและขนกวางเรนเดียร์ เพื่อให้

ความอบอุ่นและเป็นฉนวนกนัไฟไหม ้ตรงกลางเตน็ทจ์ะมีเตาผงิไฟขนาดใหญ่ ทั้งน้ีท่านไดช้ม สัตวพ์ื้นเมือง 

อย่างสัตวพ์ื้นเมือง อาทิเช่น กวางเรนเดียร์ และสุนัขไซบีเรียนฮสัก้ี  พร้อมกบัสนุกสนาน กบัการเล่นเกมส์

ทอ้งถ่ินของซามิ และสัมผสัประสบการณ์น่าต่ืนเตน้กบัการ น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร์**(ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศเอือ้อาํนวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้น นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเมอร์มงัค ์

นาํท่านชม  เรือตัดนํ้าแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน(Ice  breaker  Lenin)เรือสาํหรับการสาํรวจอาร์กติค หรือ สงคราม

สอดแนม ซ่ึงเป็นเรือทาํลายนํ้ าแขง็รุ่นแรกของโลก ท่ีใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ.1957 จอดเทียบ

ท่าในเมืองมูร์มนัสคแ์ห่งน้ี หลงัปลดระจาํการมากกว่า8 ปี ปัจจุบนัไดเ้ปิดใหส้ามารถเขา้ชมภายในตวัเรือ ท่ีมี

การตกแต่งอย่างสวยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องบงัคบัการท่ีอยู่บนสุดของเรือ 

หอ้งแผนท่ี และสะพานกปัตนั เป็นตน้ 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพเิศษ  เมนูขาปูยกัษ์ Khamchatkaขาปูยกัษ์เสร์ิฟพร้อมซีฟู้ด ไข่หอยเม่น 

หอยเชลส์ หอยนางรม  ณ Panoramic Restaurant "At Egorichaพร้อมชมบรรยากาศววิเมืองเมอร์มังค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  PARKINN BY RADISON MURMANSK หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์ มาตรฐานท้องถ่ิน 

21.00 น. นาํท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern  Light)ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะข้ึนในบริเวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณ์ออ

โรราเป็นตวัอยา่งปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ท่ีน่าท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในอวกาศท่ีใกลพ้ื้นโลก มนัอาจปรากฏจากส่ิง

จางๆเป็นวงน่ิง แลว้ระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุง่กระจายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที บางคร้ังจะปรากฏเหมือนมนั

จะแตะกบัพื้น หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมนัพุง่สูงข้ึนสู่ทอ้งฟ้า  

 *** ทั้งนีป้รากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยนืยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเงื่อนไขหากเกดิกรณทีีไ่ม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย *** 



 

วนัทีห้่า อนุสรณ์สถานอลัโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดํานํา้  • เมืองเมอร์มรังส์• บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ 
สถานนีรถไฟใต้ดิน •ถนนอารบัต•ชมโชว์ละครสัตว์   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านชม อนุสรณ์สถานอัลโยชา Alyosha  Monumentอนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกบัทหารโซเวียต

และเหล่าลูกเรือนกับินเม่ือสมยัสงครามโลกท่ี 2 โดยสร้างข้ึนเพื่ออุทิศและรําลึกเหล่าทหารกองทพัของโซ

เวียตท่ีสามารถตรึงกองกาํลงั เพื่อหยุดย ั้ง การรุกรานของกองทพัเยอรมนั อนุสรณ์สถานแห่งน้ีไดรั้บการ

ออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนามวา่ Pokrovskyเป็นรูปป้ันทหารถือปืน ท่ีมีขนาดใหญ่ สูงกว่า 35.5 เมตร 

นํ้าหนกักวา่ 5,000 ตนั ประกอบดว้ยคาํจารึกต่างๆ เก่ียกบัการสู้รบ และไดมี้วิธีเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 

19 ต.ค. 1974 

จากนั้น  นาํท่านชม อนุสรณ์สถานเรือดํานํ้า Kursk submarine memorialท่ีบนัทีกรายช่ือและเหตุการณ์ท่ีสาํคญัท่ีเ

  กิดข้ึนในขณะท่ีเกิดเหตุเรือดาํนํ้ าล่ม 

สุดพเิศษ ก่อนเขา้สนามบินนาํท่านเดินทางสู่ร้าน MCDONALD’Sที่บันทึกไว้ว่าอยู่เหนือที่สุดของโลก ให้ท่านไดล้ิ้ม

ลองรับประทานเบอร์เกอร์ไก่ หรือเน้ือ 1 set พร้อมนํ้าด่ืม 

จากน้ัน  นาํท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมอสโคว ์

13.10 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์ สู่มอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย่วบินทีS่U1321 

นํา้หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคํานวณนํ้าหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกนิทางสายการบินจะ

มีการเรียกเก็บค่านํ้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และ

สภาพอากาศ) 

15.30 น. ถึง เมืองมอสโควเ์ดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow  Metro) ต่ืนตากบัการผสมผสาน

ระหวา่งเทคโนโลยกีบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อนเป็นตน้ นาํ

ท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์ และ

ถือวา่เป็นหน่ึงในยา่นโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ ท่ีมีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี15 โดย

ตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่งชุมนุม

ของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 
 

 



 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารHARD ROCK CAFEอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวช่ัน 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วนัทีห่ก ตลาดอสิไมโลโว่ • พพิธิภัณฑ์อวกาศรัสเซีย  • หอส่งสัญญาณโทรทศัน์ Ostankino Tower•มหาวหิารเซนต์

เดอะซาเวยีร์ •สนามบินเชเรเมเตียโว     (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ากน้ัน นาํท่านเขา้สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo  Market)ตลาดสินคา้หัตถกรรมและของเก่าอนัลือช่ือ ของ

ประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแห่ง

ประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็น

ศูนยก์ลางทางการคา้ของท่ีระลึก 

และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่

แห่งกรุงมอสโคว เรียกไดว้่า ราคา

ถู ก ท่ี สุ ด  แ ล ะ ยั ง มี ใ ห้ เ ลื อ ก

หลากหลายคุณภาพและราคา 

พร้อมใหอิ้สระแก่ท่านไดเ้ดินเท่ียว

ชมและเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum  Of  Cosmonauticsนั้นนับว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ

น่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยุคท่ี

มนุษยชาติกาํลงัสนใจในเร่ืองของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ท่ีทาํให้พวกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเค่ียวกนั

อยา่งหนกัเพื่อพิชิตอวกาศให้ได ้เเละรัสเซียก็นบัว่ามีความโดดเด่นเเละสาํเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็ว่าได ้ซ่ึง

เร่ืองราวทั้งหมดนั้นถูกจดัเเสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑเ์เห่งน้ีท่ีใครมาเท่ียวชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจอยา่งเเน่นอน 

จากนั้น นาํท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทศัน์Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  

 ในขณะเดียวกนักท็าํหนา้ท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จาํนวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปท่ี

จุดชมวิวของหอส่งสญัญาณน้ีเพื่อรับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่งสัญญาณน้ี

โดดเด่นอยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียนือยูด่ว้ยตวัเองท่ีสูงท่ีสุดใน



 

โลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้าํโซเวียตNikita Khruschevไดท้าํการ

ปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีทาํใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวกไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอเพ่ือ

เป็นสัญลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้าํ ยืนท่ีฐานเพื่อช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจของโครงการท่ีมีตน้ทุน

สูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เทีย่ง นําท่านไปยังร้าน 7th  HEAVEN  RESTAURANTรับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกนัว่า มหาวิหารโดมทอง (St.  Saviour  Cathedral)เป็นวิหารท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูต่ ั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้าง

ข้ึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ ท่ี 1เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็น

เจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลา



 

ก่อสร้างนานถึง  45ปีในสมัยของสตาลิน  เคยส่ังให้ทุบทําลายมหาวิหารแห่งน้ี  จนกระทั่งในสมัย

ประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมี้การบูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของ

ผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมท่ีสาํคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว ่มอสโคว ์

19.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟอท(SU)เทีย่วบินที ่SU 270 

วนัทีเ่จ็ด           สนามบินสุวรรณภูมิ•กรุงเทพฯ  
08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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



 

หมายเหตุ : หากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัตกิาร

ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับและเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเงือ่นไขดงักล่าวก่อนทาํการจองทุกคร้ัง 

 
อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์....รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มงัค์ 7 วนั 5 คนื  
บินตรงสู่มอสโควโดยสายการบินแอโรฟอทไทย(SU) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดีย่ว 

24 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 SU271/SU270 73,900  73,900  72,900  6,000 

26 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 SU271/SU270 74,900  74,900  73,900  6,000 

01 ม.ค.63 07 ม.ค.63 SU271/SU270 72,900  72,900  71,900  6,000 

22 ม.ค.63 28 ม.ค.63 SU271/SU270 69,900  69,900  68,900  6,000 

05 ก.พ.63 11 ก.พ.63 SU271/SU270 69,900  69,900  68,900  6,000 

13 ก.พ.63 19 ก.พ.63 SU271/SU270 69,900  69,900  68,900  6,000 

** คณะเดนิทางจํานวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป บินตรงกรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  

สายการบินแอโรฟอทAeroflot  (SU) และตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ ช้ัน
ประหยดั  

ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 



 

ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Classบินภายในไป-กลบั มอสโคว-เมอร์มังค์-มอสโคว 
ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ, นํา้ดื่มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วคนไทย 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่านํา้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,              

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทปิไกด์ท้องถ่ิน, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป60 USD/ ท่าน 
 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลือ่นการเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า30 วนัมิฉะน้ัน ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ  



 

 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย : 

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือ่นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

เงือ่นไขอืน่ ๆ : 

 กรณทีีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วหรือชําระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุก
กรณ ี

 

โรงแรมทีพ่กั 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ              
ขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบั
เสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน  อาจทําให้ห้องพักแบบเดี่ยว  Single ห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนํ้า ซ่ึงขึน้อยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง เพือ่ให้เกดิความเหมาะสม 

 



 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 



 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจงึมัดจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


