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เข้าชม “พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี” ซ่ึงรวบรวมสมบัติที่ล า้ค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที ่19 
สัมผสัความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มนัสค์ 

เข้าชม พพิธิภัณฑ์ท าลายน า้แขง็พลงันิวเคลยีร์ 



 

สนุกสนานกบัการขับสโนว์โมบิลตะลยุหิมะ  
สัมผสัประสบการณ์น่ังรถเทยีมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน 

บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มนัสค์ – มอสโคว์ 

ก าหนดการเดินทาง 
18-24 ม.ค. // 29ม.ค.-04 ก.พ. // 05-11 ก.พ. // 12-18 ก.พ. // 19-25 ก.พ. // 

06-12 มี.ค. // 13-19 มี.ค. // 20-26 มี.ค. 2563 
 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์  
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทย แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ D) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG 974 
17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศุลกำกร รถโคช้ปรับอำกำศ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ กรุงมอสโคว ์
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      MILAN HOTEL MOSCOW                                                              หรือระดบัใกล้เคยีง   
                              

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที2่      มอสโคว์ – มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ – อารามชี โนโวดวิชีิ คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดนิ           
                ถนนอารบตั 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเข้ำชม “มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์” 

ห รือ ท่ี เ รี ย กกันว่ ำ  มหาวิห า ร โดมทอง 
(CATHEDRAL OF CHRIST THE 
SAVIOUR)  (ห้ำมถ่ำยภำพดำ้นใน) เป็นมหำ
วหิำรโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้ำงข้ึน
เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครำมนโป
เลียน เม่ือปี ค.ศ. 1812โดยพระเจำ้ซำร์อเล็ก
ซำนเดอร์ท่ี 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ
และแสดงกตญัญุตำแด่พระผูเ้ป็นเจำ้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จำกสงครำมนโปเลียน ใชเ้วลำก่อสร้ำง
นำนถึง 45 ปี เป็นวหิำรท่ีส ำคญัของนิกำยรัสเซียน ออโทดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส ำคญัระดบัชำติ  โดยมหำ
วหิำรเซนตซ์ำเวยีร์ ตั้งอยูริ่มแม่น ้ำ MOSKVA  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเขำ้ชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์” (NOVODEVICHY CONVENT) ซ่ึงสร้ำงในศตวรรษท่ี 16 เป็น

สถำปัตยกรรมสไตล์บำรอก คอนแวนต์
เก่ำแก่อำยุกวำ่ 300 ปี แทน อดีตเคยเป็นท่ีคุม
ขงัของพระนำงโซเฟียและเช้ือพระวงศ์ฝ่ำย
หญิงของรำชวงศ์โรมำนอฟ ปัจจุบันเป็น
สุ ส ำ น ส ำ ห รั บ สุ ภ ำ พ ส ต รี ค น ส ำ คั ญ
ระดบัประเทศ  จากน้ัน น าท่านชมสถานี
รถไฟใต้ดิน (METRO STATION) สถำนี
รถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีชำวรัสเซีย 

 
สำมำรถอวดชำวต่ำงชำติใหเ้ห็นถึงควำมยิง่ใหญ่ ประวติัศำสตร์ควำมเป็นชำตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนั 
สวยงำม สถำนีแตกต่ำงกนัดว้ยประติมำกรรม โคมไฟระยำ้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อนท่ีสวยงำม จำกนั้น น ำ
ท่ำนสู่ “ถนนอารบัต” (ARBAT STREET) 
เป็นถนนคนเดินยำวประมำณ 1 กม. เป็นทั้ง
ย่ำนกำรค้ำ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้ำนค้ำของท่ี
ระลึก ร้ำนนั่งเล่น อำทิ แมคโดนัล สตำร์บคั 
ฮำร์ดร็อคคำเฟต์ ฯลฯ และยงัมีศิลปินมำนั่ง
วำดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่น
ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ช้อปป้ิง เดินเล่นเก็บ



 

ภำพบรรยำกำศตำมอธัยำศยั นอกจำกน้ีท่ำนไดถ่้ำยภำพกบั “อำคำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ” ของรัสเซียท่ี
ยิง่ใหญ่สวยงำมกบัศิลปกรรมแบบสตำลินสไตล ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      MILAN HOTEL MOSCOW                                                              หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่3      มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพ้ืนเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (IZMAILOVO MARKET) ตลำดท่ีใหญ่ท่ีสุดของมอสโคว ์อิสระให้ท่ำนได้

เลือกซ้ือสินคำ้พื้นเมืองนำนำชนิด ในรำคำยอ่มเยำ และตวัตลำดเองก็จ  ำลองรูปแบบอำคำรสวยงำมหลำยแห่งของ
รัสเซีย มำไวอ้ยู่ในท่ีเดียวกนั ท่ำนสำมำรถหำของท่ีระลึกหรือของฝำก ไดบ้นถนนสำยน้ี เช่น ตุ๊กตำมำทรอชกำ้ 
หรือตุ๊กตำแม่ลูกดก, กล่องไมแ้กะสลกั ท่ีท ำจำกไมเ้บิร์ช , หมวกขนสัตว ์ขนหมี(ขนเทียม), ผำ้พนัคอ ผำ้คลุม
ไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เคร่ืองถม (Khokhloma), อ ำพนั, รองเทำ้บูทรัสเซีย ท่ีใส่สบำยโดยไม่ตอ้งใส่
ถุงเทำ้ (Valenki) ฯลฯ มีเวลำให้ทุกท่ำนเลือกซ้ืออุปกรณ์กนัหนำว เช่น เส้ือกนัหนำว รองเทำ้ กำงเกง ถุงมือ ถุง
เทำ้ 

 เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกล่อง เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบิน
ของเทีย่วบินภายในประเทศ) 
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอนิสัมภาระ 

XX.XX น. ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและ
เมืองทีพ่กั อาจมีการสลบัปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลาของเทีย่วบิน และ สภาพอากาศ) 

xx.xx น. ถึงสนามบิน มูร์มันสค์ หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองมูร์มันสค์ (MURMANSK) ซ่ึงเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-
ลาสต์ (MURMANSK OBLAST) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลำยื่นไปในมหำสมุทร 
เป็นเมืองท่ีอยูติ่ดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ำท่ีส ำคญัในกำรมุ่งหนำ้ออกสู่อำร์คติก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั นดัหมำยทุกท่ำน ณ ล็อบบ้ีของโรงแรมเพื่อน ำท่ำนเดินทำงชมแสงเหนือ 
เมืองมูร์มังสค์ เดือนธันวาคม  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -5   ถึง   -11 
            เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -7   ถึง   -14 
   เดือนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -2   ถึง   -13 
    เดือนมีนาคม  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ    -2   ถึง   -9  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

21.00 น. น าท่าน “ตามล่าหาแสงเหนือ” (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออ
โรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้
เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 

ทีพ่กั:         PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL   หรือระดับใกล้เคยีง                                

วนัที่4      มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี ้ 
                น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน – สโนว์โมบิล  
                ตามล่าหาแสงเหนือ   
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโลโวซีโร่” (LOVOZERO) ตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องเมืองมูร์มนัสค ์ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหมู่บำ้น
ซำมิ (SAMI VILLAGE) (ใช้เวลำในกำรเดินทำง 2 ชัว่โมง 30 นำที) เดินทำงเขำ้สู่ “หมู่บ้านซามิ” (SAMI 
VILLAGE) ณ หมู่บำ้นชำวพื้นเมืองซำมิน้ี ท่ำนจะไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และกำรแต่ง
กำยของชำวพื้นเมืองซำมิท่ีใช้ชีวิตอำศัยอยู่ตั้ งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคำบสมุทรโคลำและ
คำบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสำนวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเ์มืองหนำว เช่น กวำงเรนเดียร์ (REINDEER) หมำป่ำ
(FOX) เพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรเดินทำง รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จำกนั้น น ำท่ำนสู่ “ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี้” 

(HUSKY FARM) ชมความน่ารักและแสนรู้ 
ให้ท่านได้สนุกสนานกับประสบการณ์น่ังรถ
เทียมสุนัขลากเล่ือน และน่ังรถเทียมกวาง
เ ร น เ ดี ย ร์ ล า ก เ ล่ื อ น  ( REINDEER 
SLEDDING) แบบชำวพื้นเมืองซำมิ จำกนั้น 
ให้ท่านได้สนุกต่ืนเต้นกับการขับรถสโนว์โม
บิล (SNOW MOBILE) ตะลุยหิมะ ท่ีท่ำนสำมำรถ  ขบัรถไปบนหิมะ ลำนน ้ ำแข็งกวำ้งใหญ่ ซ่ึงเป็น
ประสบกำรณ์สุดสนุกและเร้ำใจเป็นอยำ่งยิง่ ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองมูร์มนัสค ์



 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั นดัหมำยทุกท่ำน ณ ล็อบบ้ีของโรงแรมเพื่อน ำท่ำนเดินทำงชมแสงเหนือ 

21.00 น. น าท่าน “ตามล่าหาแสงเหนือ” (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้า
หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า (AURORA 
BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่
พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  ไม่สามารถก าหนดหรือทราบ
ล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม*** 

ทีพ่กั:         PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL   หรือระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที5่      มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือท าลายน า้แขง็พลงันิวเคลยีร์ – อนุสาวรีย์อโลชา  
                สนามบิน – มอสโคว์ – จตุัรัสแดง  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำน “เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์” (NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS) รุ่น 

LENIN ซ่ึงเป็นเรือท ำลำยน ้ ำแข็งพลัง
นิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957  
และได้ปลดประจ ำกำรแล้ว ปัจจุบันเป็น
พิพิธภณัฑ์ไดใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขำ้ชม จอด
เทียบท่ำอยูท่ี่เมืองมูร์มนัสค ์(MURMANSK) 
ในอดีตเรือล ำน้ีใช้ตัดน ้ ำแข็งเพื่อเปิดทำง
น ้ ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในกำรขนส่งสินคำ้ 
โดยในปัจจุบันย ัง มี เ รือทีปฏิบัติกำรตัด
น ้ ำแข็งอยู ่จำกนั้น น ำท่ำน ชมอนุสาวรีย์อโล
ชา (ALYOSHA MEMORIAL) ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่ออุทิศใหก้บัเหล่ำทหำรกองทพัของโซเวียตท่ีสำมำรถตรึงกองก ำลงั
เพื่อหยุดย ั้งกำรรุกคืบจำกกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนำดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมี
น ้ำหนกักวำ่ 5,000 ตนั  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบกล่อง 
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอนิสัมภาระ 



 

XX.XX น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมี
การปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลาของเทีย่วบิน และ สภาพอากาศ) 

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบิน มอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศน าท่านสู่ กรุงมอสโคว์ 

 จำกนั้น น ำชม “จัตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลำนกวำ้งใจกลำงเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุกำรณ์ส ำคญัใน
ประวติัศำสตร์ของรัสเซียไม่ว่ำจะเป็นงำนเฉลิมฉลองทำงศำสนำ หรือกำรประทว้งทำงกำรเมือง สร้ำงในสมยั
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถำนท่ีแห่งน้ีใช้
จดังำนในช่วงเทศกำลส ำคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ 
ว ัน ช ำ ติ  ว ัน แ ร ง ง ำน  แ ล ะ วัน ท่ี ร ะ ลึ ก
สงครำมโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของ
จตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถำปัตยกรรมท่ี
สวยงำม อนัไดแ้ก่ วิหำรเซนตบ์ำซิล (SAINT 
BASIL’S CATHEDRAL) ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงำมสดใส สร้ำงดว้ย
ศิลปะรัสเซียโบรำณโดยสถำปนิกชำวรัสเซีย POSTNIK YAKOVLEV ชมหอนำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อม 
สปำสกำยำ เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดำวแดง 5 แฉกท่ีท ำมำจำกทบัทิม น ้ ำหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์
น ำมำประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้ำงสรรพสินคำ้กุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถำปัตยกรรมท่ี
เก่ำแก่ของเมือง สร้ำงในปีค.ศ.1895 จ  ำหน่ำยสินคำ้จ ำพวกแบรนด์เนม เส้ือผำ้ เคร่ืองส ำอำง น ้ ำหอม และรำคำ
ค่อนขำ้งแพง ชมอนุสรณ์สถำนเลนิน ท่ีเก็บศพสร้ำงดว้ยหินอ่อนสีแดง ภำยในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมี
โลงแกว้ครอบอยู ่ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      MILAN HOTEL MOSCOW                                                              หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที6่   มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี – สถานีรถไฟใต้ดนิ – อาร์บัต 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเขำ้สู่ “พระราชวังเครมลิน” (GRAND KREMLIN PALACE) ท่ีประทบัของพระเจำ้ซำร์ทุกพระองค ์
จนกระทัง่พระเจำ้ซำร์ปีเตอร์มหำรำชทรงยำ้ย
ไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบนัเป็นท่ี
ประชุมของรัฐบำลและท่ีรับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ น ำท่ำนสู่ จตุัรัสวิหำร 
ถ่ำยรูปกับโบสถ์อสัสัมชัญ โบสถ์อนันันซิ
เอชัน่ โบสถ์อำร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอี
วำน และเขำ้ชมด้ำนในโบสถ์อสัสัมชัญ ซ่ึง
เป็นโบสถ์ ท่ีส ำคัญใช้ในงำนพิ ธีกรรมท่ี
ส ำคญั เช่น กำรประกอบพิธีบรมรำชำภิเษกของพระเจำ้ซำร์ทุกพระองค ์ จำกนั้น ชมระฆงัพระเจำ้ซำร์ สร้ำงใน
สมยัพระนำงแอนนำ ทรงประสงค์จะสร้ำงระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน ำไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดควำม 



 

ผดิพลำดระหวำ่งกำรหล่อท ำให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจำ้ซำร์ท่ีมีควำมตอ้งกำรสร้ำงปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ี
ยงัไม่เคยมีกำรใชย้งิเลย ท ำดว้ยบรอนซ์น ้ำหนกั 40 ตนั (หำกมีพิธีกรรมทำงศำสนำโบสถ์อสัสัมชญัจะไม่อนุญำต
ใหเ้ขำ้ชมดำ้นใน) น ำท่ำนเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” (THE KREMLIN ARMOURY) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่ำแก่
ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจำ้ชำยมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถำนท่ีเก็บ
สะสมของมีค่ำท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจำกคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์อำร์เมอร่ี
เป็นหน่ึงในสำมพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจำ้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ 
และ อิหร่ำน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลำสมควรทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบิน 

18.40 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG 975 
 

วนัที่7  กรุงเทพฯ        
07.30 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอันเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

18-24 ม.ค. // 29ม.ค.-04 ก.พ. // 
05-11 ก.พ. // 12-18 ก.พ. //  
19-25 ก.พ. // 06-12 มี.ค. //  

13-19 มี.ค. // 20-26 มี.ค. 2563 

68,900 68,900 68,900 15,000 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS ClASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ  
 เท่ียวบินภำยใน 2 เท่ียว (มอสโคว-์มูร์มนัสค-์มอสโคว)์ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ิน  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรม)์/หำกผูเ้ดินทำงอำยเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและ
กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 หำกท่ำนลืมสมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝงตวัเข้ามา
ในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่และพนักงานขบัรถ (ท่านละ 40 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวี
ซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร
เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 

หมายเหตุ 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 



 

 

 


