
 

 

 
 

Russia Northern Lights 8 วนั 

ลอ่งเรอืแมน่ ้ำมอสโคว ์สถำนีรถไฟใตดิ้น จตัรุสัแดง มรูม์นัสก ์ 

คำบสมทุรโคลำ หม ูบ่ำ้นพ้ืนเมืองซำมี นัง่ลำกเล่ือนฮสักี้  

มหำวิหำรเซนตซ์ำเวียร ์รสัเซียน เซอรค์สั พระรำชวงัเครมลิน 

พิเศษ เท่ียวคำบสมทุรโคลำ และลำ่แสงเหนือ ณ มรูม์นัสก ์3 คืน 
 

 
 

วนัแรก สนำมบินสวุรรณภมิู  

22.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายชื่อพรอ้มริบบิ้น

ใหก้บักระเป๋าทกุท่าน 

วนัท่ีสอง สวุรรณภมิู - ดไูบ – มอสโคว ์– ลอ่งเรอื 

01.05 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK385 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน) 

05.00 น. ถึงสนามบิน เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง (ประมาณ 4 ชม.) 

09.15 น. เดนิทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมเิรตส ์เที่ยวบินที่ EK133  

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน) 

13.45 น.    เดนิทางถึง สนำมบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้  

 น าท่าน ล่องเรือ ชมความงามยามค ่าคืนของแม่น า้มอสโคว์ วิว

สวยๆ ของตวัเมืองพรอ้มดว้ยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ 

เป็นบรรยากาศเมอืงมอสโควใ์นอีกมมุมอง 

เย็น รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  น ำท่ำนเขำ้ส ูท่ี่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรอืระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีสำม มอสโคว ์- สถำนีรถไฟใตดิ้น – จตัรุสัแดง – คำบสมทุรโคลำ - มรูม์นัสก ์– กจิกรรมลำ่

แสงเหนือ 

เชำ้        บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จดุหมายแรกของวันนี้คือ สถำนีรถไฟใตดิ้นแห่งมอสโก (Moscow Metro) แมจ้ะเหมือนไม่ใช่

สถานที่ท่องเที่ยว แตเ่มื่อมาก็ตอ้งมาชมความงามของสถานรีถไฟสวยๆ และลองนัง่ดซูักครั้ง แต่

ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกองก าลังทหารนาซีในช่วงสงครามครั้งที่ 2 หากนบัรวมความ

ยาวของเสน้ทางเดินรถไฟใตด้ินทัว่มอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถำนีคอม

โซโมลสกำยำ (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มีภาพโมเสก

สวยๆ ประดบัประดาไวท้ัว่ทั้งสถาน ีพรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามที่อลงัการย่ิงใหญ่ดว้ย

ชานเดอเลียรเ์รียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่า

แฝงไวใ้นทกุซอกทกุมมุ 

     
ออกเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (Red Square) จตัรุสัที่สวยงามที่สดุในโลก สรา้งดว้ยการน าหินแกรนติ

และหินอ่อนจ านวนนบัลา้นชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทัว่จัตรุัสที่มีความกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 

เมตร ท าใหก้ลายเป็นจัตรุัสโมเสกที่ย่ิงใหญ่อลงัการมาก เป็นที่ตัง้ของกิโลเมตรที่ศนูยข์องรัสเซีย 

โดยรอบจัตรุัสแดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานที่ส าคัญหลายแห่ง มี วิหำรเซนตบ์ำซิล (St. Basil's 

Cathedral) สิ่งก่อสรา้งที่ไดร้ับการยอมรับว่าย่ิงใหญ่ที่สดุของรัสเซียในยคุศตวรรษที่ 16 วิหาร

เซนตบ์าซิลสรา้งขึน้อย่างสวยงามและมีสีสนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สงู

ลดหลั ่นกันไป  อิสระช้อปป้ิง ท่ีห้ำงสรรพสินค้ำกมุ ที่ อยู่ ไม่ ใกลจากจัต ุรัสแดง  เ ป็น

หา้งสรรพสินคา้ที่เก่าแก่และมีชือ่เสียงมากที่สดุของรสัเซียซ่ึงเปิดใหบ้ริการเมื่อปี 1895 ตวัอาคาร

นัน้สงู 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้จ านวนกว่า 200 รา้น อัดแนน่ไปดว้ยสินคา้

มากมายโดยเฉพาะแบรนดเ์นมชือ่ดงัระดบัโลก  
 

   
 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่ เมืองมรูม์นัสก ์(Murmansk) โดยสายการบิน...... 

เที่ยวบินที่..... 

(เนือ่งจากประเทศรัสเซียเขม้งวดเกี่ยวกบัเรื่องน า้หนกักระเป๋ามาก โดยก าหนดใหผู้โ้ดยสานแต่ละ

ท่านมีน า้หนกักระเป๋าไดไ้ม่เกิน 20 กก. ซ่ึงบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าที่น าขึน้เครื่อง น ามาชัง่รวม

ดว้ย และหากน า้หนกัเกินก าหนดท่านตอ้งจ่ายค่าน า้หนกัเพิ่ม จึงขอใหท้กุท่านระวังและค านวณ

เรื่องน า้หนกัของกระเป๋าดว้ย) 

...........น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมรูม์นัสก ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 35 นาที) 



 

 

...........น. เดนิทางถึง เมืองมรูม์นัสก ์(Murmansk) เมอืงขนาดใหญท่ี่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย แมเ้มืองมรู์

มันสก์จะเป็นเมืองใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นเมืองสดุท้ายของ

ประเทศรัสเซียเมื่อปี 1915 แต่ดว้ยภมูิประเทศที่ตั้งอยู่ริม

อ่าวโคลา (Kola Bay) พรอ้มดว้ยกระแสน า้อุ่นที่ไหลผ่าน ท า

ใหม้รูม์ันสกก์ลายเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ชื่อ 

Murman นัน้มาจากภาษานอรเ์วย ์ดว้ยตวัเมอืงมรูม์นัสกน์ัน้

อยู่ห่างจากนอรเ์วยแ์ละฟินแลนดเ์พียงประมาณ 100 กิโลเมตรเท่านัน้ ปัจจบุันมรูม์ันสกก็์ยังคง

ต าแหน่งเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุทางตอนเหนือของวงแหวนอาร์คติก และเมืองท่าหลักของ

มหาสมทุรอารค์ติก เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองหนึ่งดว้ยการเป็นเมืองที่สามารถมองเห็น 

แสงเหนือ (Northern Lights) ไดด้ว้ย 

น ำท่ำนเขำ้ส ูท่ี่พกั Azimut Hotel Murmansk หรอืระดบัเดียวกนั 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านท ากิจกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern Lights) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “แสงออโรร่า” 

(Aurora Borealis) ปรากฏการณท์างธรรมชาตทิี่ตดิอนัดบัตน้ๆ ของกจิกรรมที่นกัท่องเที่ยวตอ้งไม่

พลาด ตดิกระแสความนยิมไม่เสื่อมคลาย แตต่อ้งอาศัยความร่วมมือจากฟ้าฝนและสภาพอากาศ

อย่างมากเพื่อใหฟ้้าเปิดเต็มที่แสงเหนือจึงจะปรากฏใหเ้ห็นเป็นขวัญตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะ

ปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในชว่งฤดหูนาวที่ทอ้งฟ้าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเห็น

เป็นแสงสเีขยีวพาดผา่นทอ้งฟ้า สวยงามและตรึงตาอย่างที่สดุ 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ไม่สามารถก าหนดหรือทราบ

ล่วงหนา้ได ้โอกาสที่จะไดเ้ห็นแสงเหนอืนัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคัญ สามารถพบเห็นไดใ้นช่วงปลายฤดู

ใบไมร้่วงถึงตน้ฤดใูบไมผ้ล ิเดอืนที่เหมาะส าหรบัการชมออโรร่าหรือแสงเหนอืทางซีกโลกเหนอืนัน้จะเป็นชว่งเดอืน

ตลุาคม-กมุภาพันธ ์และสิ้นสดุประมาณกลางเดือนมีนาคม โดยมกัจะเกิดในช่วงเวลาสี่ท ุ่มถึงเที่ยงคืน โปรแกรม

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม *** 
 

  
 

วนัท่ีสี ่ มรูม์นัสก ์– หม ู่บำ้นชำวพ้ืนเมืองซำมี – ฟำรม์สนุขัพนัธ ุฮ์สักี้  – Husky Sledding – 

กิจกรรมลำ่แสงเหนือ 

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ หม ู่บำ้นซำมิ (Sami Village) หมู่บา้นพื้นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองมรู์มันสก ์

ชาวซามี หรืออีกชื่อคือ ชาวแลปป์ นั้นเป็นชาวพื้นเมืองอารค์ติกเก่าแก่ที่กระจายอยู่ทัว่ไป ทั้งใน

รัสเซีย นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์และสวีเดน ใชช้ีวิตอย่างเรียบง่าย จับปลา ล่าสัตว์ และเลี้ยงเรนเดียร ์

และที่หมู่บา้นซามีแห่งนีท้กุท่านจะไดเ้รียนรูถึ้งวิถีชวิีตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณี ที่สืบ

ทอดต่อกันมา ท่านจะไดช้ม กวางเรนเดียร์ และจิ้งจอก ที่เลี้ยงไวภ้ายในบริเวณหมู่บา้น เพื่อใช ้

ประโยชนใ์นการเดนิทาง รวมทัง้เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิแบบชาวพื้นเมอืงซามอิีกดว้ย  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ฟำรม์สนุขัฮสักี้  (Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความนา่รักของสนุขัแสนรู้

พันธุ ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่นอกจากจะฉลาดเฉลียวแลว้ยังแข็งแรงและทนความหนาวไดด้ีมาก เพราะ

เป็นสนุขัที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวมาตัง้แตเ่กา่กอ่น นอกจากนีช้าวแลปป์ยงัไดเ้ลีย้งสนุขัฮสักีเ้อาไวเ้พือ่



 

 

ใชใ้นการลากเลือ่นบนหิมะหรือน า้แข็งเพื่อการเดนิทาง แนน่อนว่าไม่

พลาดที่จะใหท้่านได ้สมัผสัประสบกำรณน์ัง่ลำกเล่ือนสนุขัฮสักี้  

(Husky Sledding)  ที่ส ุนัขฮัสกี้นับสิบตัวจะพาท่านแล่นไปตาม

เสน้ทางอย่างสนกุสนาน แลว้มานัง่จิบชารอ้นๆ พรอ้มทานขนม

พื้นเมอืง ที่ทางฟารม์จดัเตรียมเอาไวต้อ้นรบัอย่างอบอุ่น      

น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองมรูม์นัสก ์

น ำท่ำนเขำ้ส ูท่ี่พกั Azimut Hotel Murmansk หรอืระดบัเดียวกนั 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านท ากิจกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern Lights) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “แสงออโรร่า” 

(Aurora Borealis) ปรากฏการณท์างธรรมชาตทิี่ตดิอนัดบัตน้ๆ ของกจิกรรมที่นกัท่องเที่ยวตอ้งไม่

พลาด ตดิกระแสความนยิมไม่เสื่อมคลาย แตต่อ้งอาศัยความร่วมมือจากฟ้าฝนและสภาพอากาศ

อย่างมากเพื่อใหฟ้้าเปิดเต็มที่แสงเหนือจึงจะปรากฏใหเ้ห็นเป็นขวัญตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะ

ปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในชว่งฤดหูนาวที่ทอ้งฟ้าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเห็น

เป็นแสงสเีขยีวพาดผา่นทอ้งฟ้า สวยงามและตรึงตาอย่างที่สดุ 

วนัท่ีหำ้ เมืองมรูส์มนัสก ์– พิพิธภณัฑเ์รือ่งรำวทอ้งถ่ิน – อนสุำวรยีอ์โลชำ - 

พิพิธภณัฑเ์รอืท ำลำยน ้ำแข็งพลงังำนนิวเคลียร ์– กิจกรรมลำ่แสงเหนือ 

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมเมืองมรู์มันสก์ เขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (Reginal Museum of Local 

Lore) พิพิธภณัฑเ์กา่แกท่ี่รวบรวมเรื่องราวเกีย่วกบัเมอืงมรูม์นัสกแ์ละบริเวณโดยรอบชายฝัง่โคลา

เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยคุ เริ่มแรก วัฒนธรรม ประเพณี จัดแสดงขา้วของ 

เครื่องมือเครื่องใชข้องชาวซามีตัง้แต่ยคุแรกไล่เรื่อยมา มีแสดงใหเ้ห็นถึงภายในบา้นแบบดั้งเดิม

ของชาวซามี รวมถึงการก่อสรา้งทางรถไฟมรูม์นัสกท์ี่เป็นจดุก าเนดิใหเ้มืองนีย่ิ้งใหญ่ขึน้มาดงัใน

ปัจจุบัน จากนั้นน าท่ านสู่  อนสุำวรีย์อโลชำ (Alyosha 

Monument) เพื่อชมและถ่ายรปูกับอนสุาวรียข์นาดใหญ่สงูถึง 

35.5 เมตร และหนกักว่า 5,000 ตนั จัดเป็นอนสุาวรียท์ี่สงูเป็น

อันดับที่ 2 ของรัสเซียเลยทีเดียว อนสุาวรียน์ี้ไดอ้อกแบบเป็น

รปูผูช้ายใส่เสื้อโคท้ใหญ่ สะพายปืนไรเฟิล หันหนา้ไปทางทิศ

ตะวันตกที่เป็นที่ตั้งของ หบุเขาแห่งชัยชนะ (Valley of Glory) 

สถานที่ที่ท าการสูร้บกนัระหว่างกองทพัรสัเซียและเยอรมนั แต่

สดุทา้ยชยัชนะก็เป็นของรสัเซีย อนสุาวรียแ์ห่งนีย้งัไดอ้ทุิศแดท่หารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ

ที่ไดร้่วมรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดว้ย จัดเป็นแลนดม์าร์กส าคัญของมรู์มันสกท์ี่ไม่ควร

พลาดชม 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเขา้ชมภายใน พิพิธภัณฑ์เรือตัดน ้ำแข็งพลงังำน

นิวเคลียร์ (Nuclear-Powered Icebreaker) เรือตัดน ้าแข็ง

พลังงานนิวเคลียรล์ าแรกของโลกที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1957 และ

ออกแล่นครั้งแรกปี 1959 ท าหนา้ที่ตัดน า้แข็งเคลียร์เสน้ทาง

เดินเรือในเสน้ทางทะเลเหนือนานกว่า 30 ปี ก่อนจะถกูปลด

ระวางในปี 1989 แลว้มาจอดเทียบท่าถาวรอยู่ที่ชายฝัง่เมืองมรู์

มนัสก ์ปัจจบุนัไดป้รบัเปลีย่นใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์หน้กัท่องเที่ยวสามารถเขา้ชมภายในได ้ตวัเรือนัน้มี

ความยาวถึง 134 เมตร ที่ภายในสามารถชมหอ้งกับตัน สะพานเดินเรือ หอ้งอาหาร ยังมีการ

ดดัแปลงใหส้ามารถมองเห็นสว่นบนของเครื่องปฏิกรณน์วิเคลยีรไ์ดอ้ีกดว้ย 

น ำท่ำนเขำ้ส ูท่ี่พกั Azimut Hotel Murmansk หรอืระดบัเดียวกนั 



 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านท ากิจกรรม ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern Lights) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “แสงออโรร่า” 

(Aurora Borealis) ปรากฏการณท์างธรรมชาตทิี่ตดิอนัดบัตน้ๆ ของกจิกรรมที่นกัท่องเที่ยวตอ้งไม่

พลาด ตดิกระแสความนยิมไม่เสื่อมคลาย แตต่อ้งอาศัยความร่วมมือจากฟ้าฝนและสภาพอากาศ

อย่างมากเพื่อใหฟ้้าเปิดเต็มที่แสงเหนือจึงจะปรากฏใหเ้ห็นเป็นขวัญตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะ

ปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในชว่งฤดหูนาวที่ทอ้งฟ้าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเห็น

เป็นแสงสเีขยีวพาดผา่นทอ้งฟ้า สวยงามและตรึงตาอย่างที่สดุ 

วนัท่ีหก เมืองมรูม์นัสก ์– มอสโคว ์– มหำวิหำรเซนตซ์ำเวียร ์– สแปรโ์รว ์ฮิลล ์– รสัเซียน เซอร์

คสั 

เชำ้         รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ สนำมบินมรูม์นัสก ์เพื่อเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) โดยสายการบิน...... 

เที่ยวบินที่..... 

(เนือ่งจากประเทศรัสเซียเขม้งวดเกี่ยวกบัเรื่องน า้หนกักระเป๋ามาก โดยก าหนดใหผู้โ้ดยสานแต่ละ

ท่านมีน า้หนกักระเป๋าไดไ้ม่เกิน 20 กก. ซ่ึงบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าที่น าขึ้นเครื่อง น ามาชัง่รวม

ดว้ย และหากน า้หนกัเกินก าหนดท่านตอ้งจ่ายค่าน า้หนกัเพิ่ม จึงขอใหท้กุท่านระวังและค านวณ

เรื่องน า้หนกัของกระเป๋าดว้ย) 

...........น.  ออกเดนิทางสู ่มอสโคว ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 35 นาที) 

...........น. เดนิทางถึง มอสโคว ์(Moscow)  

 น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ 

(Cathedral of Christ the Saviour) ที่สรา้งขึน้โดย “พระเจา้

ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1” ในปี 1839 ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง

นานถึง 45 ปี สวยงามอลังการตัง้แต่แรกเห็น ตวัอาคารสี

ขาวสะอาด ตดักันดว้ยยอดโดมสีทอง เป็นอนสุรณ์แห่งชยั

ชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากที่รัสเซียรอดพน้จาก

สงครามนโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสมาได ้ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดนิทางสูจ่ดุชมวิวเมอืงที่สวยงามที่สดุในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์(Sparrow Hills) หรืออีก

ชื่อคือ เลนินฮิลส ์เนือ่งจากเป็นท าเลที่มองเห็นทศันยีภาพของเมืองไดช้ดัเจนและเป็นมมุที่เลนนิชืน่

ชอบมาก จึงเลือกจดุนีเ้ป็นที่ตัง้ของบา้นพักส่วนตวั ปัจจบุันนอกจากจะเปิดรับนกัท่องเที่ยวขึน้มา

ชมวิวจดุเดียวกับเลนินในอดีตแลว้ ยังเป็นที่นิยมในการใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของ

ชาวรสัเซียอีกดว้ย 

เย็น รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์สั ละครสัตว์ขึ้นชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของ

สตัวต์า่งๆ กายกรรมและมายากล ที่ทัง้สนกุและตืน่ตา เป็นโชวท์ี่พลาดไมไ่ด ้
 

             
 

 น ำท่ำนเขำ้ส ูท่ี่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด ตลำดอิสมำยลอฟสกี้ – พระรำชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร์ี ่– โบสถอ์สัสมัชญั 



 

 

  ปืนใหญ่พระเจำ้ซำร ์– ระฆงัพระเจำ้ซำร ์– สนำมบิน 

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่ านเที่ ยวชมและอิสระช้อปป้ิงที่  ตลำดอิสมำยลอฟ 

สกี้  (Izmailovsky Market) ซ่ึงเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อคา้

แม่คา้พดูภาษาไทยได ้สินคา้ส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกี้จะ

เป็นแนวพื้นเมอืงทอ้งถ่ิน มเีสือ้ผา้ เครื่องกนัหนาว กระเป๋า หมวก 

และสินคา้ที่ระลึกสดุฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลกูดก หรือ มาทอสกา้ 

เอกลกัษณข์องรสัเซีย 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนั้นเขา้ชมภายใน พระรำชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดช้ื่อว่าเป็น

สัญลักษณ์และเป็นหนา้เป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สรา้งขึ้นในรัชสมัยของพระเจา้อีวานที่ 3 

เป็นแหลง่สถาปัตยกรรมย่ิงใหญ่และสวยงามที่สดุ และยืนอายมุายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทใน

หลายยคุของรัสเซีย ภายในพระราชวังมจี านวนหอ้งใชส้อยถึง 700 หอ้ง หอคอย 18 จดุและป้อม

ปราการที่มคีวามยาวประมาณ 2,235 เมตร ส าหรบัสงัเกตการณ ์ภายหลงัปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นที่ท า

การของรฐับาล และสว่นหนึง่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ที่บริเวณดา้นนอกจะมี 

ปืนใหญ่พระเจำ้ซำร ์ปืนใหญ่ที่ไดร้ับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ที่สดุในโลก 

ซ่ึงสรา้งขึน้ในปี 1586 เพื่อขม่ขวัญศัตรแูละเพื่อใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สดุในโลกสมชื่อ ดา้นนอกมี

เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มีน า้หนกัรวมถึง 40 ตนั และยังมีระฆงั

ที่ใหญ่ที่สดุในโลกชือ่ว่า ระฆงัพระเจำ้ซำร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อีวานที่สงู 81 เมตร ระฆงัใบนีจ้ึง

ถกูสรา้งใหม้ีขนาดใหญ่มาก น า้หนกัรวมมากถึง 200 ตนั แตท่ี่เห็นมมุหนึง่มีชิน้ส่วนของระฆงัแตก

ออกมา ซ่ึงก็มนี า้หนกัมากถึง 11.5 ตนั  
 

   
 

ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะไดเ้ห็น โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถ์

เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริยข์องรัสเซียทกุพระองค ์ตวัอาคาร

โบสถ์มี 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งดา้นนอกและดา้นใน ย่ิงดา้นในนัน้มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอน

อยู่ดว้ยสวยงามมากเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร์ี ่หนึง่ในพพิิธภณัฑท์ี่เกา่แกท่ี่สดุของมอสโคว ์ที่

เก็บรวบรวมสมบัติล ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวธุ และงานศิลปะชั้นน า

มากมาย 

เย็น รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบิน 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เที่ยวบินที ่EK132  

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน) 

วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.15 น. ถึงสนามบิน เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง (ประมาณ 2 ชม.) 

09.30 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบินที่ EK372  

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน) 

18.40 น.  เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 



 

 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่ำนละ 2,000 บำท 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 6,000 บำท 
 

อตัรำน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำน้ีไมร่วม 

✓ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพำะในกรณีกร ุป๊เหมำหรือตดั

กร ุป๊เท่ำนัน้) 

✓ ค่าน า้หนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบินก าหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่หนึง่คน 

✓ ค่าใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด และค่าเครื่องดืม่ในหอ้งพกั 

✓ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน 5 ยเูอสดอลลา่ร/์คน/วัน (30 ยเูอสดอลลา่รต์ลอดทริป) 

✓ ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ขัน้ต ่ำ 100 บำท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

เง่ือนไขในกำรจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอ้มส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 20 วัน 

3. หากไมช่ าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป   คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป   เก็บค่าใชจ้่ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน   เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วัน เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดคีืน

เงนิโดยหักเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสยั และไมร่บัผดิชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทัวร ์เช่นภัย

ธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ หรือถกูปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิในทกุกรณี 

วนัเดินทำง   รำคำ 

มกรำคม 

16-23 มกราคม 

17-24 มกราคม 

18-25 มกราคม 59,900 

กมุภำพนัธ ์
22 กมุภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 

27 กมุภาพนัธ ์– 6 มนีาคม 



 

 

4. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับ

ทางบริษทัจะถือว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

  

 

 

 

  


