
 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

• ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณท์างธรรมชาติอนัสวยงาม 

• สนุกกบัการขบัรถสโนโมบิลตะลยุหิมะ  

• นัง่รถลากเล่ือน โดย สุนขัไซบีเรียน ฮสัก้ีท่ี Husky Farm และกวางเรนเดียท่ี Sami Village 

• เที่ยวจใุจมอสโคว ์ซากรอส ์
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ก าหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 07 - 13 ธนัวาคม 2562 79,900.- 

ธนัวาคม  25 – 31 ธนัวาคม 2562 79,900.- 

มกราคม 25 – 31 มกราคม 2563 79,900.- 

กุมภาพนัธ ์ 08 – 14 กุมภาพนัธ ์2562 79,900.- 

มีนาคม 07 – 13 มีนาคม 2562 79,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลา 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ-มอสโคว ์ BKK-DME TG974 10.50-17.10 09.45 ชม. 

วนัที่สอง มอสโคว-์มูรมนัสก ์ DME-MMK 5N-517 10.15-12.50 02.00 ชม. 

วนัที่สี มูรมนัสก-์มอสโคว ์ MMK-DME 5N-518 13.50-16.25 02.35 ชม. 

วนัที่หก มอสโคว-์กรุงเทพฯ DME-BKK TG975 18.40-07.30+1 09.05 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มอสโค  

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเขา้ท่ี 4 พบกบัเจา้หน้าท่ี ของ
บริษัทฯ ท่ีชั้น4 แถว H-Y  เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG)  ประตู 4 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

10.50 น. “ ออกเดินทางสู่  มอสโคว์ (MOSCOW) โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์

เที่ยวบินที่ TG974 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 09.45 ชม.) 

 

17.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโค ประเทศ

รสัเซีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
จากน้ันท าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า MOSCOW 

วนัที่สอง มอสโคว-์มูรม์นัสค-์กีรอฟสก ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง  
10.15 น. “ ออกเดินทางสู่ มูรม์ันสค ์(MURMANSK) โดยสายการบินนอรด์ดาเวียรี

เจยีนลัแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ 5N-517 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 02.00 ชม.) 

 

12.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมูรม์นัสค ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต ์

(Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่น

ไปในมหาสมุทร เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซ่ึงเป็น

เมืองท่าท่ีส าคญัในการมุง่หนา้ออกสู่อารค์ติก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น

ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองซามิน้ี ท่านจะไดส้มัผัสถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยั

อยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกน

ดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น  กวางเรนเดียร ์

(Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็น

สตัวเ์ศรษฐกิจ  แบบชาวพื้ นเมืองซามิ 

 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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 จากน้ันน าท่านน าท่านเดินทางสู่ เมืองกีรอฟสก ์เมืองท่ีเต็มไปดว้ยหิมะอนัขาว

โพลนในฤดูหนาว  เน่ืองจากเมืองกิรอฟสกต์ั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในเขตมรูม์นัสก ์

กายาโอบลาสต ์จึงเหมาะกบัการท ากิจกรรมกลางแจง้หรือเล่นกีฬาฤดหูนาว 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 HOTEL SEVERNAYA KIROVSK หรือเทียบเท่า KIROVSK 

21.00 น. น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยาม

ที่ทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora borealis) 

จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน *** การพบเห็น

ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนด

หรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสที่จะไดเ้ห็นข้ึนอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ 

และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัที่สาม กีรอฟสก-์มูรม์นัสก ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านขบัรถสโนโมบิล (Snow mobile) (เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 05 ธนัวาคม 

61 – 25 เมษายน 61) ตะลุยหิมะ ใหท่้านไดส้นุกต่ืนเตน้กบัลานน ้าแข็งกวา้ง

ใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยิ่ง  (ใชเ้วลาประมาณ 

1.30 ชม.) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ท่ีสรา้งขึ้ นจาก

หิมะทั้งหมด ท่ีมีการสรา้งประติมากรรมน ้าแข็งเป็นรูปร่างต่างๆท่ีสวยงาม มีทั้ง

อาคาร,รปูป้ัน, โบสถน์ ้าแข็ง,อุโมงคถ์ ้า,เฟอรนิ์เจอรต่์างๆ (เปิดใหบ้ริการตั้งแต ่

24 ธนัวาคม 61 – 25 เมษายน 61) 

 

เทเที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  
 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอิมมันดรา้ (Imandra Lake) ซ่ึงตั้งอยู่

ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ของคาบสมุทรโคลา ในเขตของมรูม์นัสก ์ซ่ึงไม่ได้

เป็นแค่ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดแค่ในเขตมูร์มนัสก ์แต่ยงัถือว่าเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่

ในยุโรปอารติ์กอีกดว้ย ขนาดของทะเลสบอินมนัดรา้ใหญ่พอๆ กบัทะเลสาบอินารี 

ในฟินแลนด์ มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 876 ตารางกิโลเมตร อิสระใหท่้านได้

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี   (Husky Farm: เปิดบริการ พฤหสั

ฯ/ศุกร/์อาทิตย)์ ใหท่้านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรู ้เป็นพันธุ์ท่ีฉลาด

เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัขพนัธุน้ี์

เพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิมะ ใหท่้านไดส้มัผัสประสบการณ์นัง่รถ

เทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือน(Husky Sledding) โดยท่ีฟารม์น้ีจะบริการตอ้นรบัท่าน

ดว้ยชารอ้น ขนมพ้ืนเมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะ  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 AZIMUT HOTEL MURMANKS หรือเทียบเท่า MURMANSK 

21.00 น. น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยาม

ที่ทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora borealis) 

จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน *** การพบเห็น
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ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนด

หรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสที่จะไดเ้ห็นข้ึนอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ 

และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัที่สี่ มูรม์นัสก-์มอสโคว-์จตรุสัแดง  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered 

Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียรรุ่์นแรก เปิดตวั

เมื่อปีค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ไดใ้ห้

นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่า อยู่ท่ีเมืองมรูม์นัสก ์(Murmansk) ในอดีต

เรือล า น้ีใชต้ดัน ้าแข็งเพ่ือเปิดทาง น ้าแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ 

โดยในปัจจุบันยงัมีเรือท่ีปฏิบัติการตัดน ้าแข็งอยู่  จากน้ันน าท่านชมบรรยากาศ
เมืองมูรมันสก์แบบพาโนรามิค ใหท่้านไดช้มวิวเมืองท่ีเกิดจากธรรมชาติของอ่าวริม
ฝั่งท่ีทอดยาวประมาณ 20 กิโลเมตรเคียงขา้งเนินเขา จากเหนือจรดใต้ และ

บริเวณน้ียังมี ท่าเ รือประมงและยังเป็นท่าเรือ ท่ีทหารใช้ขึ้ นบก ในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 อีกดว้ย จากน้ันน าท าชมเมืองมูรมนัสก์  ใหท่้านไดช้ม

ศูนยก์ลางของเมือง Five Corners Square ซ่ึงตั้งอยู่กลางเมืองจากน้ันใหท่้านได้

ชมอาคารส าคญัของเมือง Town Hall และ Regional Museum of Local Lore ซ่ึง

เป็นอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในมรูมนัสก์ ผ่านชม Monument to the Patriarchs 

Cyril and Methodius ใหท่้านไดท้ราบเร่ืองราวว่าใครเป็นผูป้ระดิษฐ์ตวัอกัษีซีริ

ลกของรัสเซีย ผ่านชมโรงละคร Drama Theater ถัดจากโรงละครผ่านชม

อนุสาวรียพ์รหมแดน Monument to the Arctic Border Guards จากน้ันน าท่าน

ชม  Lieutenant Schmidt Avenue ผ่านชม อนุสาวรียช์าวเรือและกองทัพเรือ 

Monument to the Sailors and Ships of the Fleet ชมสถานีรถไฟ Central 

Station ซ่ึงบริเวณน้ี มีสถานท่ีออกก าลงักายของชุมชน จากน้ันน าท่านชม โบสถ์

เซนตซ์ารเ์วียรข์องเมืองมรูมนัสก ์The Orthodox Church of Saint Saviour on 

the Waters น าท่านชมอนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือ

อุทิศใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองก าลงัเพ่ือหยุดยั้งการ

รุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสอง

ของรสัเซียและมีน ้าหนักกวา่ 5,000 ตนั  

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่มอสโค   

13.50 น. “ ออกเดินทางสู่ มอสโคว ์(MOSCOW) โดยสายการบินนอรด์ดาเวียรีเจียนัล

แอรไ์ลน ์เท่ียวบินที่ 5N-518 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 02.35 ชม.) 

(อิสระใหท่้านไดร้บัประทานอาหารเท่ียงท่ีสนามบินและพกัผ่อนระหวา่งเดินทาง) 

 

16.25 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว ์จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า MOSCOW 
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วนัที่หา้ มอสโคว-์เนินเขานกกระจอก-จตัรุสัแดง-โบสถล์กูกวาด-พระราชวงัเครม

ลิน-สถานีรถไฟใตด้ิน-มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์

 

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ จากเลนินฮิลล์ หรือ เนินเขา

นกกระจอก (Sparrow Hill ) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของเลนิน

ผูน้ าในอดีต ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง

มอสโควท่ี์อยูเ่บ้ืองล่างไดโ้ดยทัว่ตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้ง

ในสมัยสตาลิน ซ่ึงท่านสามารถถ่ายรูปกับหน่ึงในเจ็ดตึกท่ีใกล้ท่ี สุด คือ 

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย สรา้งในสมยั

พระนางแคทเธอรีนมหาราช จากน้ันใหท่้านไดแ้วะถ่ายภาพ ณ ชมจตัุรสัแดง 

(Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิม ฉลองทางศาสนา หรือการ

ประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้

จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึก

สงครามโลกครั้ง ท่ี  2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้ ง  ของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม จากน้ันน าท่านเขา้ชมวิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil's 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะ

รสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์

ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามา

จากทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับ ไวเ้มื่อปีค.ศ.

1995 จากน้ันน าท่านชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) ท่ีตั้งอยู่บนชายฝั่ง

ของแมน่ ้ามอสโควแ์ละแมน่ ้าเนกลินนายา สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีประทบัของพระเจา้

ซารผ์ูค้รองเมืองทุกพระองค ์กระทั้งยุคของซารปี์เตอรม์หาราช ไดท้รงยา้ยไปอยู่

ท่ีเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับ

ประมุขของประเทศ  

น าท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชัน่ โบสถ์

อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อสัสมัชัญ ซ่ึงเป็น

โบสถ์ท่ีส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

ของพระเจา้ซาร ์และพระเจา้แผ่นดินทุกพระองค ์สรา้งในปีค.ศ. 1475 - 1479 

โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน สถาปัตยกรรมภายนอกประกอบดว้ยโดม 9 ยอด 

ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโกบนผนังจุดศูนยก์ลางของโบสถ์จะมีประตู

สวรรค ์รูปภาพไอคอน 5 ชั้น เป็นภาพประวติัของพระเยซู ภาพของพระแม่มา

เรีย พระบุตร พระจิต ภาพของนักบุญท่ีท าความดีซ่ึงภายหลงัจากเสียชีวิตไดไ้ป

อยู่บนสวรรค ์ ชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์

ท่ี เก่าแก่ ท่ี สุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่  ในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของ

รสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑอ์าร์

เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ี
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สมบรูณแ์บบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน  

(หมายเหตุ : จตัุรสัแดง, พระราชวงัเครมลิน, พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่  อาจมี

การเปล่ียนแปลงการเขา้ชม เน่ืองจากอาจมีการประกาศปิดจากทางรัฐบาล

รัสเซีย ดว้ยเหตุผลท่ีไม่ได้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

เปล่ียนแปลงหรือทดแทนรายการใหท่้านโดยท่ีไมคื่นเงินใดๆ ) 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  
บ่าย น าท่านไปชม สถานีรถไฟใตด้ิน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสรา้งขึ้ นอย่างประณีต

มีความงดงามและสวยท่ีสุดในโลก สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรสัเซีย

สามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็น

ชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนังดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่าง

กนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน 

ท่านชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร  ์ตั้งอยู่ติดกับแม่น ้ามอสโคว์ เป็นวิหารโดม

ทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดของรสัเซียมีอยู่ดว้ยกนั 5 โดม ตัวอาคารเป็นสีขาว ถูกสรา้ง

ขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณท่ี์รสัเซียชนะกองทพันโปเลียน สามารถจุคนได ้10,000 คน 

จากน้ัน น าท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบทั (Arabat Road) ซ่ึงเป็นแหล่งช๊อปป้ิง

ส าหรับนักท่อง เท่ียว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งย่านการค้า ท่ีมีความยาว

ประมาณ 1 กม. ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการชมสินคา้

พ้ืนเมือง เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศัยท่ีรา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น อาทิ 

แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ และมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป

ลอ้เลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก 

  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร   
19.00 น. ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ไม่ควรพลาด 

เช่น สุนัข ลิง มา้ ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผน

จากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 

บาที และช่วงหลังอีก 45 นาที นอกจากน้ัน ยงัมีบริการถ่ายรูปกับสัตวต่์างๆ 

และมีของท่ีระลึกส าหรบัเด็กๆ เคร่ืองด่ืม ขนม ไอศกรีม ใหซ้ื้อหาไปทานระหว่าง

นัง่ชมการแสดงอีกดว้ย 

 

 HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า MOSCOW 

วนัที่หก มอสโคว์-ซากรอสค-์มอสโคว ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซากรอสค์ (Zagorsk) ซ่ึงตั้งอยู่ทางด้าน

ตะวนัออกเฉียง เหนือ ห่างจากกรุงมอสโควป์ระมาณ 75 กม.   

ซากรอสค ์เป็นเมืองโบราณซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรทางศาสนาคริสต์นิกาย

ออรโ์ธด๊อกซอ์นัยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ท่ีสุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14-17  ในทางความ

เช่ือและศรทัธา ซ่ึงถือว่าเป็นดินแดนอนัศักด์ิสิทธแ์ละยงัเป็นท่ีแสวงบุญของชาว

รสัเซีย มีวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางดา้นศาสนา สอนการวาด

ภาพไอคอน และยงัมี วิทยาลัยสงฆ์ท่ีมีบาทหลวงและนักศึกษาทางด้าน
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ศาสนา เมืองน้ีไดม้ีการเปล่ียนช่ือหลายครั้ง ช่ือ โพซาด (Posad/1782)  เซอร์

เกียฟ (Sergiev/1919) ซากรอสค์ (Sagorsk/1930) เซอร์เกียฟ โพซาด 

(Sergiev Posad/1992) น าท่านเขา้ชม โบสถโ์ฮล่ีทรินิตี้  (Holy Trinity 

Monastery) ซ่ึงเป็นโบสถแ์ห่งแรกของเมืองท่ีมียอดโดมหวัหอมสีทอง ชมความ

ยิ่งใหญ่ภายในวิหารท่ีถูกตกแต่งดว้ยเงินและทองอย่างวิจิตรตระการตาดว้ย

ภาพเฟรสโก้และภาพไอคอน และยังมีโลงศพของนักบุญเซอร์เจียส (St. 

Sergius) ท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่านไว ้ชมพิพิธภัณฑท่ี์ไดเ้ก็บรวบรวม

เคร่ืองใชต่้างๆท่ีมีค่ามากมายของนักบวชในสมยัก่อนท่ีใชต้บแต่ง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี

ไดเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนาส าหรบันักบวชต่างๆ 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  
14.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่มอสโคว์ จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยาน

นานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโค ประเทศรสัเซีย เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง

กลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

18.40 น. “ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG975 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 09.05 ชม.) 

 

วนัที่เจ็ด กรุงเทพฯ  

07.30 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : ธนัวาคม 61 – มีนาคม 62 (อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ท่าน ข้ึนไป) 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

       79,900.- 
9,900.- 

79,900.- 
79,900.- 
20,000.- 

 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิท่ีสายการบิน 

ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 05 ก.ค. 2562 ) 
 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
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ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดโมเดโดโว -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั มอสโคว-์มรูมนัสก-์มอสโคว ์โดยสายการบิน นอรด์ดาเวียรีเจียนัลแอร์

ไลน์ (5N) 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง และคา่ประกนัภยัสายการบิน 

 คา่โรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ  
 คา่พาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและคา่รกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่75ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 35 ยโูร 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 ยโูร (ข้ึนอยู่กบัความพึง
พอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 
 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
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ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่วีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วนั  หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

หนงัสอืเดินทางไทย ไม่ตอ้งท าวีซ่า 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต  า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 
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 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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