Russia Northern Light
Explorer
7 days 5 nights

เทีย
่ วมอสโคว์ - เมอร์มงั ส์ 7 วัน 5
คืน
ชมจัตรุ ัสแดง พระราชวังเครมลินทีย
่ ิ่งใหญ่
ทัวร์รถไฟใต้ดน
ิ ทีต
่ กแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซา้ ใคร

วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์
ช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพืนเมือง

และตามล่าหาแสงเหนือทีเ่ มอร์มงั ส์
โดยสายการบินไทย (TG)

บริษัทฯ ขอน้าท่านเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกใน
โลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้ส้าเร็จตังแต่ ค.ศ.1917 จนถึงกาลล่มสลายเมื่อ
ค.ศ.1991 และปัจจุบน
ั ได้ปรับเปลีย
่ นการปกครองและเศรษฐกิจมาสู่ระบบประชาธิปไตย
และเศรษฐกิจแบบตลาดเปิด และรอการมาเยือนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก กับสถานที่
น่าสนใจต่าง ๆ มากมายรวมทังประวัติศาสตร์อันยาวนาน
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มอสโคว์ Moscow
เก่าแก่และยาวนาน

เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัติศาสตร์อัน

เมอร์มงั ส์ Murmansk

เมืองท่าทางตอนเหนือของรัสเซีย ตังอยู่บริเวณอ่าวโคลา

Kola Bay เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศ
ฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมือง
ท่าที่ส้าคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก และเป็นสถานที่ที่
สามารถ
ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ

ก้าหนดการเดินทาง
วันแรก

22-28 ต.ค.2561

กรุงเทพฯ – มอสโคว์

07.00 น.

นัดคณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์
D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสัมภาระ

10.10 น.

ออกเดินทางสูก
่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG974

15.55 น.

เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่าน
ขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนันน้าท่าน
เดินทางสู่ใจกลางกรุงมอสโคว์ Moscow (เวลาช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัว
่ โมง)
น้าท่านเข้าชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึนเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัย
พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดง
กตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามน
โปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตา
ลินผู้น้าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนันได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิง เพื่อดัดแปลงเป็น
สระว่ายน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธานาธิบดีบอริส เยล
ซิน ได้อนุมต
ั ิให้มีการก่อสร้างวิหารขึนมาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทัง
ประเทศ ซึ่งจ้าลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนีจึงกลับมายืน
หยัดที่เดิมอีกครังโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และท้าพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม

ค่า้

ค.ศ.2000 ปัจจุบันวิหารนีใช้ในการประกอบพิธีกรรมส้าคัญระดับชาติของ
รัสเซีย จากนันให้ท่านได้เลือกซือสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาด
นัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลก
ู ดก ซึง่ มีให้เลือกมากมายหลายแบบ
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส
่ อง
เช้า

มอสโคว์-เมอร์มงั ส์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น้าท่านเดินทางต่อสู่ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี Ismaylovsky Market
ศูนย์กลางการค้าขายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซือสินค้าพืนเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิกา

กลางวัน

15.15 น.

รัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลก
ู ดกหรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อ้าพัน, ของที่ระลึก
ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
จากนันน้าท่านเตรียมตัวเดินทางสูส
่ นามบินเซเรเมทเยโว่ เพือ
่ น้าท่าน
เดินทางสูเ่ มืองเมอร์มงั ส์
ออกเดินทางจากมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย
่ วบินที่
SU1324 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศ)*

17.40 น.

ค่า้

เดินทางถึงเมืองเมอร์มงั ส์ Murmansk เมืองท่าทีต
่ งอยู
ั
ท
่ างตอนเหนือของ
รัสเซีย จากนันให้ท่านรับสัมภาระและเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง น้าท่าน
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมอร์มังส์ เมืองท่าของรัฐเมอร์มังส์หรือมูร์มันส์ค อ๊อบ
ลาส Murmansk Oblast ตังอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลโค
ลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ตด
ิ กับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์
ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส้าคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากเข้าทีพ
่ ก
ั แล้ว พร้อมกันทีล
่ อ
้ บบีของโรงแรมเพือ
่ น้าท่านเดินทาง
ออกไปชมแสงเหนือหรือ
ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมทีม
่ ี
แสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึนในบริเวณแถบขัว
โลก โดยบางครังจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือ แสงใต้ ขึนอยูก
่ บ
ั แหล่งก้าเนิด
ปรากฏการออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสก
ิ ส์ทน
ี่ า่ ทึงทีส
่ ด
ุ ที่
เกิดขึนในอวกาศทีใ
่ กล้พนโลก
ื
มันอาจปรากฏจากสิง่ จางๆ เป็นวงนิง่ แล้ว
ระเบิดออกมาเป็นสีตา่ งๆ พุง่ กระจายภายในเวลาไม่กว
ี่ น
ิ าที บางครังจะ
ปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพืน หรือในเวลาอืน
่ อาจเห็นมันพุง่ สูงขึนสู่
ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานันเกิดขึนทีค
่ วามสูงจากพืนโลก
ประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณทีอ
่ ยูบ
่ ริเวณบรรยากาศชันบนทีอ
่ ยู่
ใกล้กบ
ั อวกาศ ช่วงทีเ่ หมาะสมในการชมแสงเหนือ ประมาณเดือน ต.ค.มี.ค. หรือฤดูหนาว ช่วงเวลาประมาณ 22.00-24.00 น. (ปรากฏการณ์แสง
เหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถก้าหนดล่วงหน้าได้ การ
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เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้วา่ จะเห็นหรือไม่ขนอยู
ึ
ก
่ บ
ั สภาพ
อากาศเอืออ้านวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานัน)
วันทีส
่ าม
เช้า

เมอร์มงั ส์-หมูบ
่ า้ นซามิ-เมอร์มงั ส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ Lovozero (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง) ตังอยู่ทางตอนใต้ของเมอร์มังส์ เป็นที่ตังของ หมูบ
่ า้ นซามิ Sami
Village หมูบ
่ า้ นชาวพืนเมืองแห่งเขตทุนดร้า สัมผัสถึงวิถีชว
ี ิต
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืนเมืองซามิที่ใช้ชว
ี ิต
อาศัยอยู่ตังแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถช
ี ีวต
ิ ดังเดิม ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์
โดยเลียงเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางรวมทังเป็นสัตว์เศรษฐกิจและ
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (ในช่วงเดือน ต.ค.
ยังไม่เปิดให้บริการ) รถสโนว์โมบิล (ในช่วงเดือน ต.ค. ยังไม่เปิด
ให้บริการ) อีกทังท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชว
ี ิตของชาว
ซามิ โดยใช้ชว
ี ิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทังสี่ คือ ดิน น้า ลม
และไฟ และปัจจัยในการด้ารงชีวิตห้าข้อคือ ความรัก ความสุข โชคชะตา
เวรกรรม และสุขภาพ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม
่ เติม
(กิจกรรมขึนอยูก
่ ับสภาพอากาศ) อาทิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
(ในช่วงเดือน ต.ค. ยังไม่เปิดให้บริการ), นั่งลากเลื่อนที่ลากโดยรถสโนว์โม
บิลตะลุยหิมะ (ในช่วงเดือน ต.ค. ยังไม่เปิดให้บริการ), ให้อาหารกวางเรน
เดียร์, ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพืนเมือง เช่น ชักเย่อ, เตะบอล หรือใส่ชุด
พืนเมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆ ในหมู่บ้าน
(**หมายเหตุ: ในช่วงเดือน ต.ค. หิมะยังไม่ตกหรืออาจมีนอ
้ ยยังไม่สามารถ

กลางวัน
บ่าย

เล่นกิจกรรมชนิดลากเลือ
่ นหรือ snow mobile ได้**)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมืองที่หมู่บ้านซามิ
น้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมอร์มงั ส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
จากนันน้าท่านชมเมืองเมอร์มังส์ ชมสิ่งก่อสร้างส้าคัญต่างๆ ของเมือง เก็บ
ภาพความประทับใจภายนอกกับ เรือท้าลายนา้ แข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
Lenin Ice Breaker เรือส้าหรับการส้ารวจอาร์กติกหรือสงครามสอดแนม
ซึ่งเป็นเรือตัดน้าแข็งรุน
่ แรกของโลกและของรัสเซียที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์
เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบท่าอยู่ในเมืองเมอร์มังส์แห่งนี หลังปลด
ประจ้าการมากกว่า 8 ปี ในอดีตเรือล้านีใช้ตด
ั น้าแข็งเพื่อเปิดทางน้าแข็ง
ให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า ปัจจุบันเปิดให้ผู้ที่สนใจและบุคคล
ทั่วไปเข้าชม ชมภายในเรือที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปด้วย
ห้องต่างๆ มากมาย อาทิ ห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องบังคับการทีอ
่ ยู่บนสุด
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ของเรือ ห้องแผนที่และสะพานกัปตัน เป็นต้น จากนันน้าท่านชม อนุสรณ์
สถานอัลโยชา Alyosha Monument
อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อ
ครังสงครามโลกครังที่ 2 โดยสร้างขึนบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของอ่าวโคล่า เพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่
สามารถตรึงกองก้าลังเพื่อหยุดยังการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน อนุสรณ์
แห่งนีได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนาม Pokrovsky โดยเริ่ม
ก่อสร้างขึนเมื่อปี 1974 เป็นรูปปั้นทหารถือปืนที่มีขนาด
ใหญ่และมีความสูงกว่า 35.5 เมตร น้าหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบไปด้วย
ค้าจารึกต่างๆ เกี่ยวกับการสูร้ บ และได้มีพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
19 ต.ค.1974 ให้ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซ้นต์นิโคลัส St.Nicholas
Cathedral โบสถ์ประจ้าเมืองนิกายออร์โทดอกส์ ด้วยรูปแบบการสร้าง
โบสถ์คล้ายโบสถ์อัสสัมชัญในมอสโคว์

ค่า้

สร้างขึนในระหว่างปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นีจึงสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเรียกง่ายแต่กลับแฝงไว้ด้วยความศรัทธาจากประชาชน
และถ่ายรูปกับป้อมปราการของเมืองเมอร์มังส์
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากเข้าทีพ
่ ก
ั แล้ว พร้อมกันทีล
่ อ
้ บบีของโรงแรมเพือ
่ น้าท่านเดินทาง
ออกไปตาล่าหาแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีก
ครังซึง่ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมทีม
่ แ
ี สงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน
โดยมักจะเกิดขึนในบริเวณแถบขัวโลก โดยบางครังจะเรียกว่า แสงเหนือ
หรือแสงใต้ ขึนอยูก
่ บ
ั แหล่งก้าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถก้าหนดล่วงหน้าได้ การเห็นแสง
เหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้วา่ จะเห็นหรือไม่ขนอยู
ึ
ก
่ บ
ั สภาพอากาศ
เอืออ้านวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานัน)

วันทีส
่ ี่
เช้า

เมอร์มงั ส์-มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น้าท่านเช็คเอ๊าท์ทพ
ี่ ก
ั จากนันน้าท่านเดินทางสูส
่ นามบินเมืองเมอร์มงั ส์

10.35 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เทีย
่ วบินที่ SU1321 *(สาย
การบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลาและสภาพอากาศ)*
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12.55 น.
กลางวัน
บ่าย

เดินทางถึงสนามบินเซเรเมทเยโว่ กรุงมอสโคว์ ให้ท่านรับสัมภาระ จากนัน
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ตว
ั เมืองมอสโคว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
น้าท่านสู่ จัตรุ ส
ั แดง Red Square ที่มีความส้าคัญในหน้าประวัตศ
ิ าสตร์
การเมืองรัสเซีย เป็นสถานที่ส้าคัญตังอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็น
จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศ
สังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ให้ท่านได้ถ่ายภาพอาคาร
แห่งนี และด้านหน้าจัตุรัสแดงนัน เป็นที่ตังของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย
และมีลานกว้างของจัตุรัสแดงนีมีพืนที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท้า
หน้าที่เป็นสถานที่จัดงานส้าคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย
บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานทีท
่ ่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีก
มากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย และ
ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น ให้ท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซ็นต์บาซิล
สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้างขึนโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์
สถานของผู้น้าพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของ
สหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซีย
โบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า
โบสถ์ลก
ู กวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถก
ู ควักดวงตาทังสองข้าง โดย
ค้าสั่งของพระเจ้าอีวานที่ 4 หรือกษัตริย์อีวานผู้โหดร้าย ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมาก จึงมีค้าสั่งให้ปูนบ้าเหน็จแก่สถาปนิก
ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทังสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นันสามารถ
สร้างสิ่งที่สวยงามกว่านีได้อีก จากนันอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่

ค่า้

วันทีห
่ า้
เช้า

ห้างสรรพสินค้ากุม Gum Department Store ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว
่ โลก เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐี
รัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น้าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอัน
เป็นจุดก้าเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้าง
ขึนในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี
มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้
ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาว
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รัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็น
พิพิธภัณฑ์ และทีต
่ ังสถานที่ส้าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหาร
ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย ชม
โบสถ์อส
ั สัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สา้ คัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดย
สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก
ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จ้ากัดรอบ
เวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านันคือ 10.00 /12.00 / 14.30
/16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนันกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จากนันชม ชม พิพธ
ิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รแ
ี่ ชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บ
สมบัติล้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราช
รถทองค้า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ตา่ งๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์

กลางวัน
บ่าย

ค่า้

วันทีห
่ ก
เช้า

ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนันชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆัง
พระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
น้าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดน
ิ กรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง
ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง และ
ยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินย
ิ ม และวัฒนธรรมประเพณีอัน
สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนันมีความแตกต่างกันด้วย
ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่
ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี จากนันน้าท่านช้อปปิ้ง
ย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนีปรากฏมาตังแต่ศตวรรษที่ 15
ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชันขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัย
สหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
รัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านกาแฟ เป็น
ต้น
รับประทานอาหารค่า้ แบบพืนเมืองทีฮ
่ าร์ดร็อคคาเฟ่
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น้าท่านเข้าชม อารามชี Novodevichy Convent ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่
16 และ 17 ในสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค เป็นคอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า
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300 ปี ศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและศาสนาของกรุงมอสโคว์ และยังเคยเป็น
ที่คุมขังพระนางโซเฟียและเชือพระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ
ปัจจุบันเป็นสุสานส้าหรับสุภาพสตรีคนส้าคัญระดับประเทศ และได้รับการ
จัดตังให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922 จากนันน้าท่านเดินทางสู่ “ยอด
เขาสแปร์โรว์ฮล
ิ หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวที่มองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่เบืองล่างได้โดยทังหมด จึงท้าให้เลนินผู้น้า
พรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนีเป็นที่ตังบ้านพัก
ของตน ปัจจุบันพืนทีด
่ ังกล่าวเป็นที่ตังของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็นจุด
ชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ และให้ท่านถ่ายรูปกับความสวยงามของอาคาร
หลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด
ในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลินที่เป็นเอกลัษณ์ของการ
ก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รับการก่อตังขึนในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ
นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลานัน มหาวิทยาลัยที่ได้รับการตังชื่อตามเขา
ในปี 1940
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
บ่าย
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบิน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
(เนือ
่ งจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์คอ
่ นข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก
จึงมีความจ้าเป็นต้องเผือ
่
เวลาในการเดินทางสูส
่ นามบิน
18.25 น.
วันทีเ่ จ็ด
07.30 น.

ออกเดินทางสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG975
กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทังนีเพือ
่
ประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ
ในประเทศรัสเซีย จะมีวน
ั หยุดและวันปิดการเข้าชมสถานที่และพระราชวังต่างๆ
ไม่ตรงกัน หากรายการทัวร์ทเี่ ดินทาง สถานทีใ
่ ดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเปลีย
่ นแปลงเข้าสถานทีอ
่ ื่นทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้
กรณีที่ไม่สามารถจัดทดแทนได้
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ก้าหนดการเดินทาง

22-28 ต.ค.2561

อัตราค่าบริการ ส้ารับจ้านวนผูเ้ ดินทางไม่ตา่้ กว่า 25 ท่าน

พักห้องคูท
่ า่ นละ
พักเดีย
่ วเพิม
่ ท่านละ

74,300

บาท

6,900

บาท

เด็กอายุตา่้ กว่า 12 ปี พักกับผูใ
้ หญ่ 1 ท่าน
71,300
บาท
เด็กอายุตา่้ กว่า 12 ปี พักกับผูใ
้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 68,300
บาท
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**ไม่รวมทิปคนขับ, ทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ , ทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ช้าระพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นคณะออกเดินทาง **

ผูใ
้ หญ่ทไ
ี่ ม่ใช้ตว
ั๋ ท่านละ 35,900

บาท

**กรณีผโู้ ดยสารทีซ
่ อทั
ื วร์แบบไม่ใช้ตว
ั๋ ตัว
๋ จะไม่รวมให้ทงหั
ั ว-ท้ายการบินไทยและสาย
การบินภายในประเทศรัสเซีย**

เด็กไม่ใช้ตว
ั๋ อายุตา่้ กว่า 12 ปี พักกับผูใ
้ หญ่ 1 ท่าน
35,900
บาท
เด็กไม่ใช้ตว
ั๋ อายุตา่้ กว่า 12 ปี พักกับผูใ
้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
32,900
บาท
*** บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนา้ มัน ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการเรียก
เก็บเพิม
่ ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่้ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม ***

**ไม่รวมทิปคนขับ, ทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ , ทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ช้าระพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นคณะออกเดินทาง **
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต้องมีจา้ นวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จา้ นวนไม่ตา่้ กว่า 25 ท่าน
และจะต้องช้าระมัดจ้า หลังจากได้รบ
ั การยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที ท่านละ 20,000
บาท
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารตาม
รายการทัวร์หรือของทางบริษท
ั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากจะต้องท้าการ
ตรวจสอบห้องพักและบริการเพิม
่ เติมจากที่นั่งทีม
่ ี
 กรณีท่านทีต
่ อ
้ งการอยูต
่ อ
่ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครังของสายการบิน ไม่
สามารถเปลีย
่ นสนามบินทีบ
่ น
ิ ออกได้ และอยูต
่ อ
่ ได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันกลับออก
จากปลายทาง (รัสเซีย) มีคา่ ธรรมเนียมในการเลือ
่ นตัว
๋ กลับ ท่านละ 4,500 บาท
หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้
อัตรานีรวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชันประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ- มอส
โคว์-กรุงเทพฯ และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรัสเซีย เส้นทาง มอสโคว์-เมอร์มังส์มอสโคว์ ชันประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตาม
รายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุ เทศก์ข องบริษั ทจากกรุงเทพฯ ที่ ค อยอ้านวยความสะดวกแก่ ท่ านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
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 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่้ากว่า 1 ปี และ
ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บ
ริษัทประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 มี.ค.2561 และท่านต้องช้าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บ
เพิ่มจากสายการบิน
อัตรานีไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้า หนด (30 กิโลกรัมต่อ










ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง
ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
ค่าทิปพนักงานขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่นของรัสเซีย และ ค่าทิปทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทาง
ไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,500 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออก
เดินทาง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าวีซ่าส้าหรับชาวต่างชาติ
ส้าหรับราคานีบริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

การช้าระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
ส้าหรับการจองทัวร์สว
่ นที่เหลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท้าการ
มิฉะนันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ้าทังหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกิน 90 วันท้าการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจ้าค่าตัว
๋ โดยสารของท่านนันๆ (เงื่อนไขค่ามัดจ้าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
ทังหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงินค่าทัวร์
ทังหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องช้าระค่ามัดจ้า
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้า
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทังหมด
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หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ
o กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางก้าลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึนและมีเหตุท้าให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก้าหนดได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ตด
ิ ต่อว่าสามารถคืนเงิน
ได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก้าหนดการ
เดินทางของรายการทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก
่ องตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จ้านวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พา้ นักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า
และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส
่ ายการบินก้าหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกก้าหนดให้ตา่้ กว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กับข้อก้าหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รัสเซีย มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช,
โรงแรม และสถานที่ตา่ งๆ จะมีข้อก้าหนดทีช
่ ัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่และมีสถานที่
โดยเฉพาะส้าหรับผู้สบ
ู บุหรี่ ทังนีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก้าหนดตลอดทังปี หรือก้าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนันๆ ปิดท้าการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
RussiaNorthernLightExplorer7D5n/TG+SU (Mow-Mmk), 22-28Oct2018

12 | P a g e

สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย
ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่้
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในรัสเซียที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
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