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Hub Group 

Russia Northern Lights 8 D 5 N 
ล่องเรือแมน่ ้ำมอสโคว ์สถำนีรถไฟใต้ดิน จตัรุสัแดง มรูม์นัสก ์ 

คำบสมทุรโคลำ หมูบ่ำ้นพืน้เมอืงซำมี นัง่ลำกเลื่อนฮสัก้ี  
มหำวิหำรเซนตซ์ำเวียร ์รสัเซียน เซอรค์สั พระรำชวงัเครมลิน 
พิเศษ เท่ียวคำบสมทุรโคลำ และล่ำแสงเหนือ ณ มรูม์นัสก ์3 คืน 
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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการ

บินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 
วนัท่ีสอง สุวรรณภูมิ - ดไูบ – มอสโคว ์– ล่องเรือ 
01.05 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง (ประมาณ 4 ชม.) 
09.15 น. เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.45 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  
 น าท่านล่องเรือชมความงามยามค า่คืนของแม่น ้ามอสโคว ์วิว

สวยๆ ของตวัเมืองพรอ้มดว้ยแสงสีจากสะพานและอาคารตา่งๆ นั้นก็
ไดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมืองมอสโควใ์นอีกมุมมองท่ีก็สวยไมแ่พ ้
กนัเลย 

        เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบั

เดียวกนั 
 
วนัท่ีสาม มอสโคว ์- สถานีรถไฟใตดิ้น – จตุัรสัแดง – คาบสมุทรโคลา - มูรม์นัสก ์– กิจกรรมล่าแสงเหนือ 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จุดหมายแรกของวนัน้ีคือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก  (Moscow Metro) แมจ้ะเหมือนไม่ใช่สถานท่ี
ทอ่งเท่ียว แตเ่ม่ือมาก็ตอ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซกัครั้ง แตก่อ่นเคยเป็นสถานท่ีหลบ
ภยัจากกองก าลงัทหารนาซีในชว่งสงครามครั้งท่ี 2 หากนับรวมความยาวของเสน้ทางเดินรถไฟใตดิ้นท ัว่มอสโกจะมี
ความยาวถึง 260 กิโลเมตร และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเดน่ดว้ยการตกแตง่ใน
สไตลบ์ารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ ัว่ท ัง้สถานี พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามท่ีอลงัการ
ย่ิงใหญด่ว้ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินออ่น งานจิตรกรรมเลอคา่แฝงไว ้
ในทุกซอกทุกมุม 
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น าทา่นสู่ จตุัรสัแดง (Red Square) จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการน าหินแกรนิตและหินออ่น
จ านวนนับลา้นช้ินตอกฝังลงบนพ้ืนท ัว่จตุัรัสท่ีมีความกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็นจตุัรัส
โมเสกท่ีย่ิงใหญอ่ลงัการมาก เป็นท่ีตัง้ของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย โดยรอบจตุัรัสแดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ี
ส าคญัหลายแห่ง มี วิหารเซนตบ์าซิล (St. Basil's Cathedral) น่ีคือส่ิงกอ่สรา้งท่ีไดร้ับการยอมรับวา่ย่ิงใหญ่
ท่ีสุดของรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี 16 วิหารเซนตบ์าซิลสรา้งขึ้นอยา่งสวยงามและมีสีสนัแปลกตาแหวกแนวเม่ือปี 
1555 มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสูงลดหลั่นกนัไป อิสระชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้กุม (Gum) ท่ีอยูไ่มใ่กลจากจตุัรัส
แดง และเป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซ่ึงเปิดใหบ้ริการเม่ือปี 1895 ตวัอาคารนั้น
สูง 3 ช ัน้ ภายในสวยงามโออ่ ่าอลังการ และร้านคา้จ านวนกว่า 200 ร้าน อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมาย 
โดยเฉพาะแบรนดเ์นมช่ือดงัระดบัโลก  
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นสูส่นามบินภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสู ่เมืองมูรม์นัสก ์(Murmansk) โดยสายการบิน...... เท่ียวบินท่ี 
(เน่ืองจากประเทศรัสเซียเขม้งวดเก่ียวกบัเร่ืองน ้าหนักกระเป๋ามาก โดยก าหนดใหผู้โ้ดยสานแตล่ะทา่นมีน ้าหนัก
กระเป๋าไดไ้มเ่กิน 20 กก. ซ่ึงบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าท่ีน าขึ้นเคร่ือง น ามาช ัง่รวมดว้ย และหากน ้าหนักเกิน
ก าหนดทา่นตอ้งจา่ยคา่น ้าหนักเพ่ิม จึงขอใหทุ้กทา่นระวงัและค านวณเร่ืองน ้าหนักของกระเป๋าดว้ย) 

...........น.  ออกเดินทางสู ่เมืองมูร์มนัสก ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 35 นาที) 

...........น. เดินทางถึง เมืองมูรม์นัสก ์(Murmansk) เมืองขนาดใหญท่ี่ตัง้อยูท่าง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของรัสเซีย แมเ้มืองมูร์มนัสกจ์ะเป็นเมืองใหมท่ี่
กอ่ตัง้ขึ้ นเป็นเมืองสุดทา้ยของประเทศรัสเซียเม่ือปี 1915 แต่ดว้ยภูมิ
ประเทศท่ีตัง้อยูริ่มอา่วโคลา (Kola Bay) พรอ้มดว้ยกระแสน ้าอุน่ท่ีไหล
ผา่นท าใหเ้มืองมูร์มนัสกก์ลายเป็นเมืองทา่ขนาดใหญอ่ยา่งรวดเร็ว ช่ือ 
Murman นั้นมาจากภาษานอร์เวย ์ดว้ยตวัเมืองมูร์มนัสกน์ั้นอยูห่่าง
จากนอร์เวย์และฟินแลนด์เพียงประมาณ 100 กิโลเมตรเท่านั้ น 
ปจัจุบนัเมืองมูร์มนัสกก็์ยงัคงต าแหน่งเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดทางตอนเหนือของวงแหวนอาร์คติก และเมืองทา่หลกั
ของมหาสมุทรอาร์คติก เมืองมูร์มนัสกน์ั้นยงัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมเมืองหน่ึงดว้ยการเป็นเมืองท่ีสามารถ
มองเห็น แสงเหนือ (Northern Lights) ไดด้ว้ย 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดบัเดียวกนั 
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เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าทา่นท ากิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “แสงออโรร่า” (Aurora 

Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีติดอนัดบัตน้ๆ ของกิจกรรมท่ีนักทอ่งเท่ียวตอ้งไม่พลาด ติดกระแสความ
นิยมไมเ่ส่ือมคลาย แตต่อ้งอาศยัความร่วมมือจากฟา้ฝนและสภาพอากาศอยา่งมากเพ่ือใหฟ้า้เปิดเต็มท่ีแสงเหนือจึง
จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในชว่งฤดูหนาวท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง 
สภาพอากาศเหมาะสมเทา่นั้น โดยจะเห็นเป็นแสงสีเขียวพาดผา่นทอ้งฟา้ สวยงามและตรึงตาอยา่งท่ีสุด 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ไมส่ามารถก าหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ีจะ
ไดเ้ห็นแสงเหนือนั้นขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั สามารถพบเห็นไดใ้นชว่งปลายฤดูใบไมร่้วงถึงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ เดือนท่ีเหมาะ
ส าหรับการชมออโรร่าหรือแสงเหนือทางซีกโลกเหนือนั้นจะเป็นชว่งเดือนตุลาคม -กุมภาพนัธ์ และส้ินสุดประมาณกลางเดือน
มีนาคม โดยมกัจะเกิดในชว่งเวลาส่ีทุม่ถึงเท่ียงคืน  
โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม *** 
 

  
 

วนัท่ีส่ี มูรม์นัสก ์– หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองซามี – ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี – Husky Sledding – กิจกรรมล่าแสงเหนือ 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นซามิ (Sami Village) หมูบ่า้นพ้ืนเมืองท่ีอยูไ่มไ่กลจากเมืองมูร์มนัสก ์ชาวซามี หรืออีก
ช่ือคือ ชาวแลปป์ นั้นเป็นชาวพ้ืนเมืองอาร์คติกเกา่แกท่ี่กระจายอยูท่ ัว่ไปท ัง้ในรัสเซีย นอร์เวย ์ฟินแลนด ์และสวีเดน 
ท่ีใชชี้วิตอยา่งเรียบงา่ย จบัปลา ลา่สตัว ์และเล้ียงเรนเดียร์ และท่ีหมูบ่า้นซามีแหง่น้ีทุกทา่นจะไดเ้รียนรูถึ้งวิถีชีวิต
ความเป็นอยู ่วฒันธรรม และประเพณี ท่ีสืบทอดตอ่กนัมา ทา่นยงัจะไดช้ม กวางเรนเดียร์ และจ้ิงจอก ท่ีเล้ียงไว ้
ภายในบริเวณหมูบ่า้นเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมท ัง้เป็นสตัวเ์ศรษฐกิจแบบชาวพ้ืนเมืองซามิอีกดว้ย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขฮสัก้ี (Husky Farm) ใหท้า่น
ไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรูพ้นัธุ ์ไซบีเรียน ฮสัก้ี ท่ีนอกจากจะ
ฉลาดเฉลียวแลว้ยงัแข็งแรงและทนความหนาวไดดี้มาก เพราะเป็น
สุนัขท่ีอาศยัอยูใ่นเขตหนาวมาตัง้แตเ่กา่กอ่น นอกจากน้ีชาวแลปป์ยงั
ไดเ้ล้ียงสุนัขฮัสก้ีเอาไวเ้พ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนหิมะหรือน ้าแข็ง
เพ่ือการเดินทาง แน่นอนว่าไม่พลาด ท่ีจะ ให ้ท่าน ได ้ สัมผัส
ประสบการณ์นั ่งลากเล่ือนสุนัขฮัสก้ี  (Husky Sledding) ท่ี
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สุนัขฮสัก้ีนับสิบตวัจะพาทา่นแลน่ไปตามเสน้ทางอยา่งสนุกสนาน แลว้มานั่งจิบชารอ้นๆ พรอ้มทานขนมพ้ืนเมือง 
ท่ีทางฟาร์มจดัเตรียมเอาไวต้อ้นรับอยา่งอบอุน่     น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองมูรม์นัสก ์
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดบัเดียวกนั 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าทา่นท ากิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “แสงออโรร่า” (Aurora 
Borealis) ปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีติดอนัดบัตน้ๆ ของกิจกรรมท่ีนักทอ่งเท่ียวตอ้งไมพ่ลาด ติดกระแสความ
นิยมไมเ่ส่ือมคลาย แตต่อ้งอาศยัความร่วมมือจากฟา้ฝนและสภาพอากาศอยา่งมากเพ่ือใหฟ้า้เปิดเต็มท่ีแสงเหนือจึง
จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในชว่งฤดูหนาวท่ีทอ้งฟา้โปร่ง 
สภาพอากาศเหมาะสมเทา่นั้น โดยจะเห็นเป็นแสงสีเขียวพาดผา่นทอ้งฟา้ สวยงามและตรึงตาอยา่งท่ีสุด 
 

วนัท่ีหา้ เมืองมูรส์มนัสก ์– พิพิธภณัฑเ์ร่ืองราวทอ้งถ่ิน – อนุสาวรียอ์โลชา - 
พิพิธภณัฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลงังานนิวเคลียร ์– กิจกรรมล่าแสงเหนือ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชมเมืองมูร์มนัสก ์ เขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน (Reginal Museum of Local Lore) 
พิพิธภณัฑเ์กา่แกท่ี่รวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองมูร์มนัสกแ์ละบริเวณโดยรอบชายฝั่งโคลาเอาไว ้ ไมว่า่จะเป็น
ประวติัศาสตร์ตัง้แตยุ่คเร่ิมแรก วฒันธรรม ประเพณี จดัแสดงขา้วของ เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องชาวซามีตัง้แตยุ่คแรก
ไลเ่ร่ือยมา มีแสดงใหเ้ห็นถึงภายในบา้นแบบดัง้เดิมของชาวซามี รวมถึงการกอ่สรา้งทางรถไฟมูร์มนัสกท่ี์เป็นจุด
ก าเนิดใหเ้มืองน้ีย่ิงใหญข่ึ้นมาดงัในปจัจุบนั จากนั้นน าทา่นสู ่อนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha Monument) เพ่ือชม
และถา่ยรูปกบัอนุสาวรียข์นาดใหญสู่งถึง 35.5 เมตร และหนกักวา่ 
5,000 ตนั จดัเป็นอนุสาวรียท่ี์สูงเป็นอนัดบัท่ี 2 ของรัสเซียเลย
ทีเดียว อนุสาวรียน้ี์ไดอ้อกแบบเป็นรูปผูช้ายใสเ่ส้ือโคท้ใหญ ่ สะพาย
ปืนไรเฟิล หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตกท่ีเป็นท่ีตัง้ของ หุบเขาแหง่ชยั
ชนะ (Valley of Glory) สถานท่ีท่ีท าการสูร้บกนัระหวา่งกองทพั
รัสเซียและเยอรมนั แตสุ่ดทา้ยชยัชนะก็เป็นของรัสเซีย อนุสาวรีย์
แหง่น้ียงัไดอุ้ทิศแดท่หารบก ทหารเรือ และทหารอากาศท่ีไดร่้วมรบ
ในชว่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดว้ย จดัเป็นแลนดม์าร์กส าคญัของมูร์
มนัสกท่ี์ไมค่วรพลาดชม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑเ์รือตดัน ้าแข็งพลงังานนิวเคลียร ์
(Nuclear-Powered Icebreaker) เรือตดัน ้าแข็งพลงังานนิวเคลียร์
ล าแรกของโลกท่ีสร้างขึ้ นตัง้แต่ปี 1957 และออกแล่นครั้งแรกปี 
1959 ท าหนา้ท่ีตดัน ้าแข็งเคลียร์เสน้ทางเดินเรือในเสน้ทางทะเลเหนือ
นานกวา่ 30 ปี กอ่นจะถูกปลดระวางในปี 1989 แลว้มาจอดเทียบทา่ถาวรอยูท่ี่ชายฝั่งเมืองมูร์มนัสก ์ปัจจุบนัได ้
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ปรับเปล่ียนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์หน้ักทอ่งเท่ียวสามารถเขา้ชมภายในได ้ตวัเรือนั้นมีความยาวถึง 134 เมตร ท่ีภายใน
สามารถชมหอ้งกบัตนั สะพานเดินเรือ หอ้งอาหาร ยงัมีการดดัแปลงใหส้ามารถมองเห็นส่วนบนของเคร่ือง
ปฏิกรณนิ์วเคลียร์ไดอี้กดว้ย 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดบัเดียวกนั 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าทา่นท ากิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Lights) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “แสงออโรร่า” (Aurora 
Borealis) ปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีติดอนัดบัตน้ๆ ของกิจกรรมท่ีนักทอ่งเท่ียวตอ้งไมพ่ลาด ติดกระแสความ
นิยมไมเ่ส่ือมคลาย แตต่อ้งอาศยัความร่วมมือจากฟา้ฝนและสภาพอากาศอยา่งมากเพ่ือใหฟ้า้เปิดเต็มท่ีแสงเหนือจึง
จะปรากฏใหเ้ห็นเป็นขวญัตา ดว้ยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในชว่งฤดูหนาวท่ีทอ้งฟา้โปร่ง 
สภาพอากาศเหมาะสมเทา่นั้น โดยจะเห็นเป็นแสงสีเขียวพาดผา่นทอ้งฟา้ สวยงามและตรึงตาอยา่งท่ีสุด 

 
วนัท่ีหก เมืองมูรม์นัสก ์– มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– สแปรโ์รว ์ฮิลล ์– รสัเซียน เซอรค์สั 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่สนามบินมูรม์นัสก ์เพ่ือเดินทางสู ่เมืองมอสโคว ์(Moscow) โดยสายการบิน...... เท่ียวบินท่ี..... 
(เน่ืองจากประเทศรัสเซียเขม้งวดเก่ียวกบัเร่ืองน ้าหนักกระเป๋ามาก โดยก าหนดใหผู้โ้ดยสานแตล่ะทา่นมีน ้าหนัก
กระเป๋าไดไ้มเ่กิน 20 กก. ซ่ึงบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าท่ีน าขึ้นเคร่ือง น ามาช ัง่รวมดว้ย และหากน ้าหนักเกิน
ก าหนดทา่นตอ้งจา่ยคา่น ้าหนักเพ่ิม จึงขอใหทุ้กทา่นระวงัและค านวณเร่ืองน ้าหนักของกระเป๋าดว้ย) 

...........น.  ออกเดินทางสู ่มอสโคว ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 35 นาที) 

...........น. เดินทางถึง มอสโคว ์(Moscow)  
              น าท่านถ่ายภาพด ้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์

(Cathedral of Christ the Saviour) ท่ีสร้างขึ้ นโดย “พระ
เจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ด าเนินการ
สร้างกนันานถึง 45 ปีสวยงามอลงัการตั้งแต่แรกเห็น ตัว
อาคารสีขาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์
แห่งชยัชนะและถวายแดพ่ระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากท่ีรัสเซียรอด
พน้จากสงครามนโปเลียนแหง่ฝรั่งเศสมาได ้ 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกช่ือคือ  
เลนินฮิลส ์เน่ืองจากเป็นท าเลท่ีมองเห็นทศันียภาพของเมืองไดช้ดัเจนและเป็นมุมท่ีเลนินช่ืนชอบมาก จึงเลือกจุด
น้ีเป็นท่ีตัง้ของบา้นพกัส่วนตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรับนักทอ่งเท่ียวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกบัเลนินในอดีตแลว้ ยงั
เป็นท่ีนิยมในการใชเ้ป็นมุมถา่ยภาพแตง่งานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์สั ละครสตัวข์ึ้นช่ือของรัสเซียท่ีผสมผสานระหวา่งการแสดงของสตัวต์า่งๆ 
กายกรรมและมายากล ท่ีท ัง้สนุกและต่ืนตา เป็นโชวท่ี์พลาดไมไ่ด  ้
 

   
 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีเจ็ด ตลาดอิสมายลอฟสก้ี – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั 
  ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์– สนามบิน 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เท่ี ย วชม แล ะ อิ ส ระ ช ้อ ป ป้ิ ง ท่ี  ตล าด อิ สม าย ล อฟ 
สก้ี (Izmailovsky Market) ซ่ึงเป็นตลาดหน่ึงในมอสโกท่ีพอ่คา้แมค่า้
พูดภาษาไทยได ้สินคา้ส่วนใหญใ่นตลาดอิสมายลอฟสก้ีจะเป็นแนว
พ้ืนเมืองทอ้งถ่ิน มีเส้ือผา้ เคร่ืองกนัหนาว กระเป๋า หมวก และสินคา้ท่ี
ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสกา้ เอกลกัษณ์ของ
รัสเซีย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีไดช่ื้อวา่เป็นสญัลกัษณ์และ
เป็นหนา้เป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสรา้งขึ้นในรัชสมยัของพระเจา้อีวานท่ี 3 ย่ิงใหญแ่ละสวยงามอยา่งท่ีสุด 
พระราชวงัเครมลินเป็นแหลง่สถาปตัยกรรมท่ีสวยงามและยืนอายุมายาวนานกวา่ 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของ
รัสเซีย ภายในพระราชวงัมีหอ้งใชส้อยถึง 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการท่ีมีความยาวประมาณ 
2,235 เมตรส าหรับสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรับเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีท าการของรัฐบาล และส่วนหน่ึงเปิดเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวใหค้นท ัว่ไปเขา้ชมได ้ท่ีบริเวณดา้นนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ปืนใหญ่ท่ีไดร้ับการบนัทึกลงกิน
เนสบุค๊วา่มีปากกระบอกใหญท่ี่สุดในโลก ซ่ึงสรา้งขึ้นในปี 1586 เพ่ือขม่ขวญัศตัรูและเพ่ือใหเ้ป็นปืนใหญท่ี่ใหญ่
ท่ีสุดในโลกสมช่ือ ดา้นนอกมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 120 เซนติเมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มีน ้าหนักรวมถึง 40 ตนั 
และยงัมีระฆงัท่ีใหญท่ี่สุดในโลกช่ือวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร ์ระฆังใบน้ีจึงถูกสรา้งใหมี้ขนาดใหญม่าก น ้าหนักรวม
มากถึง 200 ตนั แตท่ี่เห็นมุมหน่ึงมีช้ินสว่นของระฆงัแตกออกมา ซ่ึงก็มีน ้าหนักมากถึง 11.5 ตนั  
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ภายในบริเวณพระราชวงัเครมลินเราจะไดเ้ห็น โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถเ์กา่แกแ่ละ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยการเป็นสถานท่ีจดัพิธีราชาภิเษกของกษัตริยข์องรัสเซียทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถมี์ 5 ช ัน้ ตกแตง่
สวยงามท ัง้ดา้นนอกและดา้นใน ย่ิงดา้นในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ว้ย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่า
คณะเราก็ไมพ่ลาดท่ีจะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ หน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของมอสโคว ์ท่ีเก็บรวบรวม
สมบติัล า้คา่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นอญัมณี เคร่ืองประดบั อาวุธ และงานศิลปะช ัน้น ามากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
23.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 132 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรุงเทพฯ 
06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง (ประมาณ 2 ชม.) 
09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัเดินทาง   ราคา 

มกราคม 
16-23 มกราคม 
17-24 มกราคม 
18-25 มกราคม 

59,900 

กุมภาพนัธ ์
22 กุมภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 
27 กุมภาพนัธ ์– 6 มีนาคม 
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เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,000 บาท 
 

อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
  
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 5 ยูเอสดอลลา่ร์ / คน / วนั (30 ยูเอสดอลลา่ร์ ตลอดทริป) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
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