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เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” ซ่ึงรวบรวมสมบัติที่ล า้ค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ 

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ 
สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ  

สัมผัสประสบการณ์น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน 

บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – มอสโคว์ 

ก าหนดการเดินทาง 
04-10 พ.ย. // 11-17 พ.ย. // 18-24 พ.ย. // 25 พ.ย.-01 ธ.ค. 2562 

02-08 ธ.ค. // 04-10 ธ.ค. // 07-13 ธ.ค. 2562 
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วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์  
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทย แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ D) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

10.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 974 
17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศุลกำกร รถโคช้ปรับอำกำศ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ กรุงมอสโคว ์
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก:      MILAN HOTEL MOSCOW                                                              หรือระดับใกล้เคียง                                
วันที่2      มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน           
                ถนนอารบัต 
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเขำ้ชม “มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์” หรือที่เรียกกนั

ว่ำ มหาวิหารโดมทอง  (CATHEDRAL OF CHRIST 
THE SAVIOUR)  (ห้ำมถ่ำยภำพดำ้นใน) เป็นมหำวิหำร
โดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะในสงครำมนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ. 1812โดย
พระเจำ้ซำร์อเล็กซำนเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัย
ชนะและแสดงกตัญญุตำแด่พระผู้เป็นเจ้ำที่ทรงช่วย
ปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จำกสงครำมนโปเลียน ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 45 ปี เป็นวิหำรที่ส ำคัญของนิกำย
รัสเซียน ออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่ส ำคัญระดับชำติ  โดยมหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำ 
MOSKVA  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเขำ้ชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์” (NOVODEVICHY CONVENT) ซ่ึงสร้ำงในศตวรรษที่ 16 เป็น

สถำปัตยกรรมสไตล์บำรอก คอนแวนต์เก่ำแก่อำยุกว่ำ 300 ปี 
แทน อดีตเคยเป็นที่คุมขงัของพระนำงโซเฟียและเช้ือพระวงศ์
ฝ่ำยหญิงของรำชวงศ์โรมำนอฟ ปัจจุบันเป็นสุสำนส ำหรับ
สุภำพสตรีคนส ำคญัระดบัประเทศ  จากนั้น น าท่านชมสถานี
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รถไฟใต้ดิน (METRO STATION) สถำนีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสร้ำงที่ชำวรัสเซีย 
สำมำรถอวดชำวต่ำงชำติให้เห็นถึงควำมย่ิงใหญ่ ประวติัศำสตร์ควำมเป็นชำตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนั 
สวยงำม สถำนีแตกต่ำงกนัดว้ยประติมำกรรม โคมไฟระยำ้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อนที่สวยงำม จำกนั้น น ำ
ท่ำนสู่ “ถนนอารบัต” (ARBAT STREET) เป็นถนนคน
เดินยำวประมำณ 1 กม. เป็นทั้ งย่ำนกำรค้ำ แหล่งรวม
วยัรุ่น ร้ำนค้ำของที่ระลึก ร้ำนนั่งเล่น อำทิ แมคโดนัล 
สตำร์บคั ฮำร์ดร็อคคำเฟต์ ฯลฯ และยงัมีศิลปินมำนั่งวำด
รูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีก
ด้วย ช้อปป้ิง เดินเล่นเก็บภำพบรรยำกำศตำมอัธยำศัย 
นอกจำกน้ีท่ำนได้ถ่ำยภำพกับ “อำคำรกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ” ของรัสเซียที่ย่ิงใหญ่สวยงำมกบัศิลปกรรมแบบสตำลินสไตล ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก:      MILAN HOTEL MOSCOW                                                              หรือระดับใกล้เคียง                                
วันที่3      มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพ้ืนเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ 
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (IZMAILOVO MARKET) ตลำดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่ำนได้

เลือกซ้ือสินคำ้พ้ืนเมืองนำนำชนิด ในรำคำยอ่มเยำ และตวัตลำดเองก็จ ำลองรูปแบบอำคำรสวยงำมหลำยแห่งของ
รัสเซีย มำไวอ้ยู่ในที่เดียวกนั ท่ำนสำมำรถหำของที่ระลึกหรือของฝำก ไดบ้นถนนสำยน้ี เช่น ตุ๊กตำมำทรอชกำ้ 
หรือตุ๊กตำแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลกั ที่ท ำจำกไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว ์ขนหมี(ขนเทียม), ผำ้พนัคอ ผำ้คลุม
ไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เคร่ืองถม (Khokhloma), อ ำพนั, รองเทำ้บูทรัสเซีย ที่ใส่สบำยโดยไม่ตอ้งใส่
ถุงเท้ำ (Valenki) ฯลฯ มีเวลำให้ทุกท่ำนเลือกซ้ืออุปกรณ์กนัหนำว เช่น เส้ือกนัหนำว รองเทำ้ กำงเกง ถุงมือ ถุง
เทำ้ 

 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกล่อง เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบิน
ของเที่ยวบินภายในประเทศ) 
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระ 

xx.xx น. ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและ
เมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 

xx.xx น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
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น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองมูร์มันสค์ (MURMANSK) ซ่ึงเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-
ลาสต์ (MURMANSK OBLAST) ต้ังอยู่บริเวณอ่าวโคลา “KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลำย่ืนไปในมหำสมุทร 
เป็นเมืองที่อยูต่ิดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ำที่ส ำคญัในกำรมุ่งหนำ้ออกสู่อำร์คติก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

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

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

ที่พัก:         PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL   หรือระดับใกล้เคียง                                

วันที่4      มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี ้ 
                นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน – สโนว์โมบิล  
                ตามล่าหาแสงเหนือ   
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโลโวซีโร่” (LOVOZERO) ตั้งอยู่ทำงตอนใตข้องเมืองมูร์มนัสค ์ซ่ึงเป็นที่ตั้งของหมู่บำ้น
ซำมิ (SAMI VILLAGE) (ใช้เวลำในกำรเดินทำง 2 ชั่วโมง 30 นำที) เดินทำงเข้ำสู่ “หมู่ บ้านซามิ” (SAMI 
VILLAGE) ณ หมู่บำ้นชำวพ้ืนเมืองซำมิน้ี ท่ำนจะไดสั้มผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และกำรแต่ง
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กำยของชำวพ้ืนเมืองซำมิที่ใช้ชีวิตอำศัยอยู่ตั้ งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคำบสมุทรโคลำและ
คำบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสำนวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเ์มืองหนำว เช่น กวำงเรนเดียร์ (REINDEER) หมำป่ำ
(FOX) เพ่ือใชป้ระโยชน์ในกำรเดินทำง รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่ำย จำกนั้ น  น ำท่ ำน สู่  “ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี้” (HUSKY 

FARM) ชมความน่ารักและแสนรู้ ให้ท่านได้สนุกสนาน
กับประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน และนั่งรถ
เที ย ม ก ว า ง เร น เดี ย ร์ ล า ก เลื่ อ น  ( REINDEER 
SLEDDING) แบบชำวพ้ืนเมืองซำมิ จำกนั้น ให้ท่านได้
สนุกต่ืนเต้นกับการขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) 
ตะลุยหิมะ ที่ท่ำนสำมำรถ  ขบัรถไปบนหิมะ ลำนน ้ ำแข็งกวำ้งใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบกำรณ์สุดสนุกและเร้ำใจเป็น
อยำ่งย่ิง ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองมูร์มนัสค์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั นดัหมำยทุกท่ำน ณ ลอ็บบี้ของโรงแรมเพ่ือน ำท่ำนเดินทำงชมแสงเหนือ 

21.00 น. น าท่าน “ตามล่าหาแสงเหนือ” (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอน
กลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาว
เท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) 
จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่า
คืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนด
หรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 

ที่พัก:         PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL   หรือระดับใกล้เคียง 
 

 

 

                           

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                      
 

                                                                                               บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                                                                         Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                 License no. 11/09492 

 
 

 
      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรญัสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 1016      
      www.followmeholiday.com               9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                               

วันที่5      มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา  
                มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง  
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำน “เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์” (NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS) รุ่น 

LENIN ซ่ึงเป็นเรือท ำลำยน ้ ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่น
แรก เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ. 1957  และไดป้ลดประจ ำกำร
แลว้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้ห้นกัท่องเที่ยวไดเ้ขำ้
ชม จอดเทียบท่ำอยู่ที่เมืองมูร์มนัสค ์(MURMANSK) 
ในอดีตเรือล ำน้ีใช้ตัดน ้ ำแข็งเพ่ือเปิดทำงน ้ ำแข็งให้
เรือเดินสมุทรในกำรขนส่งสินคำ้ โดยในปัจจุบนัยงัมี
เรือทีปฏิบัติกำรตัดน ้ ำแข็งอยู่ จำกนั้น น ำท่ำน ชม
อนุ ส าว รี ย์ อ โลชา  (ALYOSHA MEMORIAL) ที่
สร้ำงขึ้นเพ่ืออุทิศให้กบัเหล่ำทหำรกองทพัของโซเวียตที่สำมำรถตรึงกองก ำลงัเพ่ือหยุดยั้งกำรรุกคืบจำกกองทพั
เยอรมนั เป็นรูปป้ันขนำดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีน ้ำหนักกว่ำ 5,000 ตนั จำกนั้น น ำ
ท่ำนเข้ำชม “มหาวิหารเซนต์นิโคลัส” (ST.NICHOLAS CATHEDRAL) สร้ำงขึ้ นระหว่ำงปี ค.ศ. 1986-1989 
เป็นโบสถอ์อโธดอกซ์ โบสถน้ี์จึงสร้ำงดว้ยสถำปัตยกรรมแบบเรียบง่ำย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันแบบกล่อง 
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระ 

xx.xx น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมี
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 

xx.xx น. เดินทางถึงสนามบิน มอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศน าท่านสู่ กรุงมอสโคว์ 

น ำชม “จัตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลำนกวำ้งใจกลำงเมืองที่เป็นเวทีของเหตุกำรณ์ส ำคญัในประวตัิศำสตร์ของรัสเซียไม่ว่ำ
จะเป็นงำนเฉลิมฉลองทำงศำสนำ หรือกำรประทว้งทำงกำรเมือง สร้ำงในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั
สถำนที่แห่งน้ีใชจ้ดังำนในช่วงเทศกำลส ำคญัๆ เช่น วนัปี
ใหม่ วนัชำติ วนัแรงงำน และวนัที่ระลึกสงครำมโลกคร้ัง
ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่ม
สถำปัตยกรรมที่สวยงำม อนัไดแ้ก่ วิหำรเซนตบ์ำซิล 
(SAINT BASIL’S CATHEDRAL) ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงำมสดใส สร้ำงดว้ยศิลปะรัสเซีย
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โบรำณโดยสถำปนิกชำวรัสเซีย POSTNIK YAKOVLEV ชมหอนำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยูบ่นป้อมสปำ 
สกำยำ เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดำวแดง 5 แฉกที่ท ำมำจำกทบัทิม น ้ำหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ำมำ
ประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมห้ำงสรรพสินคำ้กุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถำปัตยกรรมที่เก่ำแก่ของ
เมือง สร้ำงในปีค.ศ.1895 จ ำหน่ำยสินคำ้จ ำพวกแบรนดเ์นม เส้ือผำ้ เคร่ืองส ำอำง น ้ำหอม และรำคำค่อนขำ้งแพง 
ชมอนุสรณ์สถำนเลนิน ที่เก็บศพสร้ำงดว้ยหินอ่อนสีแดง ภำยในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบ
อยู ่

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก:      MILAN HOTEL MOSCOW                                                              หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่6   มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี – สถานีรถไฟใต้ดิน – อาร์บัต 

เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น ำท่ำนเข้ำสู่ “พระราชวังเครมลิน” (GRAND KREMLIN PALACE) ที่ประทับของพระเจ้ำซำร์ทุกพระองค ์
จนกระทัง่พระเจำ้ซำร์ปีเตอร์มหำรำชทรงยำ้ยไปนครเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของรัฐบำลและที่รับรอง
แขกระดบัประมุขของประเทศ น ำท่ำนสู่ จตัุรัสวิหำร ถ่ำยรูป
กบัโบสถอ์สัสัมชญั โบสถอ์นันนัซิเอชัน่ โบสถอ์ำร์คแอนเจล
ไมเคิล หอระฆงัอีวำน และเขำ้ชมดำ้นในโบสถอ์สัสัมชญั ซ่ึง
เป็นโบสถ์ที่ส ำคัญใช้ในงำนพิธีกรรมที่ส ำคัญ  เช่น กำร
ประกอบพิธีบรมรำชำภิเษกของพระเจำ้ซำร์ทุกพระองคจ์ำกนั้นชมระฆงัพระเจำ้ซำร์ สร้ำงในสมยัพระนำงแอน
นำ ทรงประสงคจ์ะสร้ำงระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน ำไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดควำม ผิดพลำดระหว่ำงกำร
หล่อท ำให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจำ้ซำร์ที่มีควำมตอ้งกำรสร้ำงปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยงัไม่เคยมีกำรใช้ยิง
เลย ท ำดว้ยบรอนซ์น ้ ำหนัก 40 ตนั (หำกมีพิธีกรรมทำงศำสนำโบสถ์อสัสัมชัญจะไม่อนุญำตให้เขำ้ชมดำ้นใน) 
น ำท่ำนเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” (THE KREMLIN ARMOURY) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก่ำแก่ที่สุดของรัสเซีย
เพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจำ้ชำยมสัโคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถำนที่เก็บสะสมของมีค่ำที่ดี
ที่สุดของรัสเซียจำกคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภณัฑ์อำร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสำม
พิพิธภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัิของพระเจำ้แผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ที่อยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่ำน  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลำสมควรทุกท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

18.40 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 975 
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วันที่7  กรุงเทพฯ        
07.30 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอันเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการ   
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

04-10 พ.ย. // 11-17 พ.ย. //  
18-24 พ.ย. // 25 พ.ย.-01 ธ.ค.// 
02-08 ธ.ค. // 07-13 ธ.ค. 2562 

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

04-10 ธ.ค. 2562 70,900 70,900 68,900 15,000 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ  
 เที่ยวบนิภำยใน 2 เที่ยว (มอสโคว-์มูร์มนัสค-์มอสโคว)์ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมทีพ่กัตำมระบหุรือเทยีบเทำ่ในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบทีม่ีอุณหภูมิ
ต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำให้ตอ้งมกีำร
ปรับเปลี่ยนยำ้ยเมอืง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรทีร่ะบุในรำยกำร ให้ทำ่นไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิน่  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูม้ีประสบกำรณน์ ำเที่ยวให้ควำมรู้และคอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรรม)์/หำกผูเ้ดินทำงอำยุเกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและ
กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพิม่)  
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ 
 ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวั อำทิ คำ่โทรศพัท ์, คำ่ซกัรีด , คำ่เคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกทีร่ะบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัที่ทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 หำกท่ำนลืมสมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได้ 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมท่ีพัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ (ท่านละ 40 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวัน  

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ้่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวี
ซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร
เช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ้่ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ้่ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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