Hub Group
Russia Northern Lights 8 D 5 N
ล่องเรือแม่นํ้ามอสโคว์ สถานี รถไฟใต้ดิน จัตรุ สั แดง มูรม์ นั สก์
คาบสมุทรโคลา หมู่บา้ นพืน้ เมืองซามี นัง่ ลากเลื่อนฮัสกี้
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รัสเซียน เซอร์คสั พระราชวังเครมลิน
พิเศษ เที่ยวคาบสมุทรโคลา และล่าแสงเหนื อ ณ มูรม์ นั สก์ 3 คืน

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.05 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – ล่องเรือ
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

05.00 น.
09.15 น.
13.45 น.

เย็น

วันที่สาม
เช้า

ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (ประมาณ 4 ชม.)
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นําท่านล่องเรือชมความงามยามคํ่าคืนของแม่น้ํ ามอสโคว์ วิว
สวยๆ ของตัวเมืองพร้อมด้วยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ
นัน้ ก็ได้เป็ นบรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ในอีกมุมมองที่
ก็สวยไม่แพ้กนั เลย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือ
ระดับเดียวกัน
มอสโคว์ - สถานี รถไฟใต้ดิน – จัตรุ สั แดง – คาบสมุทรโคลา - มูรม์ นั สก์ – กิ จกรรมล่าแสงเหนื อ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานี รถไฟใต้ ดินแห่ งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่
่ ซกั ครัง้ แต่ก่อนเคยเป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ ว แต่เมือ่ มาก็ตอ้ งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนังดู
หลบภัยจากกองกําลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดนิ ทัว่
มอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโ ลเมตร และที่ สถานี คอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โ ดดเด่น
ั ่ ง้ สถานี พร้อมขอบเพดาน
ด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทวทั
อาคารโค้งสวยงามทีอ่ ลังการยิง่ ใหญ่ดว้ ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสา
หินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม

นํ าท่านสู่ จัตุรสั แดง (Red Square) จัตุรสั ที่สวยงามทีส่ ุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนํ าหินแกรนิตและหิน
อ่ อนจํานวนนับล้านชิ้นตอกฝั งลงบนพื้นทัวจั
่ ตุรสั ที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทําให้
กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกทีย่ งิ่ ใหญ่อลังการมาก เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะ
ล้อมรอบไปด้วยสถานที่สําคัญหลายแห่ง มี วิ หารเซนต์บาซิ ล (St. Basil's Cathedral) นี่คอื สิง่ ก่อสร้างที่
ได้รบั การยอมรับว่ายิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึน้ อย่างสวยงามและมี
่ นไป อิ สระช้อปปิ้ งที่ ห้างสรรพสิ นค้า
สีสนั แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดทีส่ ูงลดหลันกั
กุม (Gum) ทีอ่ ยูไ่ ม่ใกลจากจัตุรสั แดง และเป็ นห้างสรรพสินค้าทีเ่ ก่าแก่และมีช่อื เสียงมากทีส่ ุดของรัสเซียซึง่
เปิ ดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจํานวนกว่า 200
ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสูส่ นามบินภายในประเทศ เพือ่ เดินทางสู่ เมืองมูรม์ นั สก์ (Murmansk) โดยสายการบิน......
เทีย่ วบินที.่ ....
(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกีย่ วกับเรือ่ งนํ้าหนักกระเป๋ ามาก โดยกําหนดให้ผโู้ ดยสานแต่ละท่านมี
นํ้าหนักกระเป๋ าได้ไม่เกิน 20 กก. ซึง่ บางครัง้ อาจจะรวมกระเป๋ าทีน่ ําขึน้ เครือ่ ง นํามาชังรวมด้
่
วย และหาก
นํ้าหนักเกินกําหนดท่านต้องจ่ายค่านํ้าหนักเพิม่ จึงขอให้ทุกท่านระวังและคํานวณเรือ่ งนํ้าหนักของกระเป๋ า
ด้วย)
ออกเดินทางสู่ เมืองมูรม์ นั สก์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 35 นาที)
...........น.
...........น.
เดินทางถึง เมื อ งมู ร์ม นั สก์ (Murmansk) เมืองขนาดใหญ่ ท่ี
ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย แม้เมืองมูรม์ นั สก์จะ
เป็ นเมืองใหม่ทก่ี ่อตัง้ ขึน้ เป็ นเมืองสุดท้ายของประเทศรัสเซียเมื่อ
ปี 1915 แต่ ด้วยภู มิประเทศที่ตัง้ อยู่ ริมอ่ าวโคลา (Kola Bay)
พร้อมด้วยกระแสนํ้ าอุ่นทีไ่ หลผ่านทําให้เมืองมูรม์ นั สก์กลายเป็ น
เมืองท่าขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ชื่อ Murman นัน้ มาจากภาษา
นอร์ เ วย์ ด้ วยตัวเมืองมู ร์มันสก์ นั้นอยู่ ห่ างจากนอร์ เ วย์ และ
ฟิ นแลนด์เพียงประมาณ 100 กิโลเมตรเท่านัน้ ปั จจุบนั เมืองมูรม์ นั สก์กย็ งั คงตําแหน่งเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด
ทางตอนเหนือของวงแหวนอาร์คติก และเมืองท่าหลักของมหาสมุทรอาร์คติก เมืองมูรม์ นั สก์นนั ้ ยังเป็ นเมือง
ท่องเทีย่ วยอดนิยมเมืองหนึ่งด้วยการเป็ นเมืองทีส่ ามารถมองเห็น แสงเหนื อ (Northern Lights) ได้ดว้ ย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดับเดียวกัน
เย็น
รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านทํากิจกรรม ตามล่ าหาแสงเหนื อ (Northern Lights) หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ “แสงออโรร่า” (Aurora
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทต่ี ดิ อันดับต้นๆ ของกิจกรรมทีน่ ักท่องเทีย่ วต้องไม่พลาด ติดกระแส
ความนิยมไม่เสือ่ มคลาย แต่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากฟ้ าฝนและสภาพอากาศอย่างมากเพือ่ ให้ฟ้าเปิ ดเต็มที่
แสงเหนือจึงจะปรากฏให้เห็นเป็ นขวัญตา ด้วยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในช่วงฤดูหนาว
ทีท่ อ้ งฟ้ าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเห็นเป็ นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ า สวยงามและตรึงตา
อย่างทีส่ ดุ
*** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ ที่เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินัน้ ไม่สามารถกําหนดหรือทราบล่วงหน้ าได้
โอกาสทีจ่ ะได้เห็นแสงเหนือนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสําคัญ สามารถพบเห็นได้ในช่วงปลายฤดูใบไม้รว่ งถึงต้นฤดูใบไม้
ผลิ เดือนทีเ่ หมาะสําหรับการชมออโรร่าหรือแสงเหนือทางซีกโลกเหนือนัน้ จะเป็ นช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ และสิน้ สุด
ประมาณกลางเดือนมีนาคม โดยมักจะเกิดในช่วงเวลาสีท่ มุ่ ถึงเทีย่ งคืน
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม ***

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

เย็น

มูรม์ นั สก์ – หมู่บา้ นชาวพืน้ เมืองซามี – ฟาร์มสุนัขพันธุฮ์ สั กี้ – Husky Sledding – กิ จกรรมล่าแสง
เหนื อ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) หมู่บ้านพื้นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองมูร์มนั สก์ ชาวซามี
ั่
ง้ ในรัสเซีย นอร์เวย์
หรืออีกชื่อคือ ชาวแลปป์ นัน้ เป็ นชาวพื้นเมืองอาร์คติกเก่าแก่ท่ีกระจายอยู่ทวไปทั
ฟิ นแลนด์ และสวีเดน ทีใ่ ช้ชวี ติ อย่างเรียบง่าย จับปลา ล่าสัตว์ และเลีย้ งเรนเดียร์ และทีห่ มูบ่ า้ นซามีแห่งนี้ทุก
ท่านจะได้เรียนรูถ้ งึ วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณี ทีส่ บื ทอดต่อกันมา ท่านยังจะได้ชม กวาง
เรนเดียร์ และจิ้งจอก ที่เลี้ยงไว้ภ ายในบริเวณหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ ในการเดินทาง รวมทัง้ เป็ นสัตว์
เศรษฐกิจแบบชาวพืน้ เมืองซามิอกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ให้
ท่านได้ชมความน่ ารักของสุนัขแสนรู้พนั ธุ์ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่
นอกจากจะฉลาดเฉลียวแล้วยังแข็งแรงและทนความหนาวได้ดี
มาก เพราะเป็ นสุนัขที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวมาตัง้ แต่เก่าก่อน
นอกจากนี้ชาวแลปป์ ยังได้เลี้ยงสุนัขฮัสกี้เอาไว้เพื่อใช้ในการ
ลากเลื่อนบนหิมะหรือนํ้ าแข็งเพื่อการเดินทาง แน่ นอนว่าไม่
พลาดที่ จะให้ ท่ านได้ สัม ผัส ประสบการณ์ นั ง่ ลากเลื่ อ น
สุนัขฮัสกี้ (Husky Sledding) ที่สุนัขฮัสกี้นับสิบตัวจะพาท่าน
แล่นไปตามเส้นทางอย่างสนุ กสนาน แล้วมานัง่ จิบชาร้อนๆ พร้อมทานขนมพืน้ เมือง ทีท่ างฟาร์มจัดเตรียม
เอาไว้ตอ้ นรับอย่างอบอุน่
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูรม์ นั สก์
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านทํากิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนื อ (Northern Lights) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “แสงออโรร่า” (Aurora
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทต่ี ดิ อันดับต้นๆ ของกิจกรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องไม่พลาด ติดกระแส
ความนิยมไม่เสือ่ มคลาย แต่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากฟ้ าฝนและสภาพอากาศอย่างมากเพือ่ ให้ฟ้าเปิ ดเต็มที่
แสงเหนือจึงจะปรากฏให้เห็นเป็ นขวัญตา ด้วยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในช่วงฤดูหนาว
ทีท่ อ้ งฟ้ าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเห็นเป็ นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ า สวยงามและตรึงตา
อย่างทีส่ ดุ

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

เย็น

เมืองมูรส์ มันสก์ – พิ พิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่ น – อนุสาวรียอ์ โลชา พิ พิธภัณฑ์เรือทําลายนํ้าแข็งพลังงานนิ วเคลียร์ – กิ จกรรมล่าแสงเหนื อ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมเมืองมูรม์ นั สก์ เข้าชมภายใน พิ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น (Reginal Museum of Local Lore)
พิพธิ ภัณฑ์เก่าแก่ทร่ี วบรวมเรือ่ งราวเกีย่ วกับเมืองมูรม์ นั สก์และบริเวณโดยรอบชายฝั ง่ โคลาเอาไว้ ไม่วา่ จะ
เป็ นประวัตศิ าสตร์ตงั ้ แต่ยคุ เริม่ แรก วัฒนธรรม ประเพณี จัดแสดงข้าวของ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ของชาวซามี
ตัง้ แต่ยคุ แรกไล่เรือ่ ยมา มีแสดงให้เห็นถึงภายในบ้านแบบดัง้ เดิมของชาวซามี รวมถึงการก่อสร้างทาง
รถไฟมูรม์ นั สก์ทเ่ี ป็ นจุดกําเนิดให้เมืองนี้ยงิ่ ใหญ่ขน้ึ มาดังในปั จจุบนั จากนัน้ นําท่านสู่ อนุสาวรียอ์ โลชา
(Alyosha Monument) เพือ่ ชมและถ่ายรูปกับอนุ สาวรียข์ นาด
ใหญ่สงู ถึง 35.5 เมตร และหนักกว่า 5,000 ตัน จัดเป็ นอนุ สาวรีย์
ทีส่ งู เป็ นอันดับที่ 2 ของรัสเซียเลยทีเดียว อนุสาวรียน์ ้ีได้
ออกแบบเป็ นรูปผูช้ ายใส่เสือ้ โค้ทใหญ่ สะพายปื นไรเฟิ ล หัน
หน้าไปทางทิศตะวันตกทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของ
หุบเขาแห่งชัยชนะ
(Valley of Glory) สถานทีท่ ท่ี าํ การสูร้ บกันระหว่างกองทัพ
รัสเซียและเยอรมัน
แต่สดุ ท้ายชัยชนะก็เป็ นของรัสเซีย
อนุสาวรียแ์ ห่งนี้ยงั ได้อุทศิ แด่ทหารบก ทหารเรือ และทหาร
อากาศทีไ่ ด้รว่ มรบในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ด้วย จัดเป็ น
แลนด์มาร์กสําคัญของมูรม์ นั สก์ทไ่ี ม่ควรพลาดชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่ านเข้าชมภายใน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ รื อ ตัด นํ้ า แข็ง พลัง งาน
นิ วเคลี ย ร์ (Nuclear-Powered Icebreaker) เรือตัดนํ้ าแข็ง
พลังงานนิวเคลียร์ลําแรกของโลกทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1957 และ
ออกแล่นครัง้ แรกปี 1959 ทําหน้ าที่ตดั นํ้ าแข็งเคลียร์เส้นทางเดินเรือในเส้นทางทะเลเหนือนานกว่า 30 ปี
ก่อนจะถูกปลดระวางในปี 1989 แล้วมาจอดเทียบท่าถาวรอยูท่ ช่ี ายฝั ง่ เมืองมูรม์ นั สก์ ปั จจุบนั ได้ปรับเปลีย่ น
ให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในได้ ตัวเรือนัน้ มีความยาวถึง 134 เมตร ที่ภายใน
สามารถชมห้องกับตัน สะพานเดินเรือ ห้องอาหาร ยังมีการดัดแปลงให้สามารถมองเห็นส่วนบนของเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้อกี ด้วย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Azimut Hotel Murmansk หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านทํากิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนื อ (Northern Lights) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “แสงออโรร่า” (Aurora
Borealis) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทต่ี ดิ อันดับต้นๆ ของกิจกรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องไม่พลาด ติดกระแส
ความนิยมไม่เสือ่ มคลาย แต่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากฟ้ าฝนและสภาพอากาศอย่างมากเพือ่ ให้ฟ้าเปิ ดเต็มที่
แสงเหนือจึงจะปรากฏให้เห็นเป็ นขวัญตา ด้วยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในช่วงฤดูหนาว
ทีท่ อ้ งฟ้ าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้ โดยจะเห็นเป็ นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ า สวยงามและตรึงตา
อย่างทีส่ ดุ

วันที่หก
เช้า

...........น.
...........น.

เที่ยง

เย็น

เมืองมูรม์ นั สก์ – มอสโคว์ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ – สแปร์โรว์ ฮิ ลล์ – รัสเซียน เซอร์คสั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ สนามบินมูรม์ นั สก์ เพือ่ เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) โดยสายการบิน...... เทีย่ วบินที.่ ....
(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกีย่ วกับเรือ่ งนํ้าหนักกระเป๋ ามาก โดยกําหนดให้ผโู้ ดยสานแต่ละท่านมี
นํ้าหนักกระเป๋ าได้ไม่เกิน 20 กก. ซึง่ บางครัง้ อาจจะรวมกระเป๋ าทีน่ ําขึน้ เครือ่ ง นํามาชังรวมด้
่
วย และหาก
นํ้าหนักเกินกําหนดท่านต้องจ่ายค่านํ้าหนักเพิม่ จึงขอให้ทุกท่านระวังและคํานวณเรือ่ งนํ้าหนักของกระเป๋ า
ด้วย)
ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 35 นาที)
เดินทางถึง มอสโคว์ (Moscow)
นํ าท่ านถ่ ายภาพด้ านหน้ า มหาวิ ห ารเซนต์ ซ าเวี ย ร์
(Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระ
เจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดําเนิ นการ
สร้างกันนานถึง 45 ปี สวยงามอลังการตัง้ แต่ แรกเห็น ตัว
อาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์
แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้าหลังจากทีร่ สั เซียรอด
พ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรังเศสมาได้
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิ ลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ
เลนิ นฮิ ลส์ เนื่องจากเป็ นทําเลทีม่ องเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึง
เลือกจุดนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วขึน้ มาชมวิวจุดเดียวกับเลนิ
นในอดีตแล้ว ยังเป็ นทีน่ ิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คสั ละครสัตว์ขน้ึ ชื่อของรัสเซียทีผ่ สมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ
กายกรรมและมายากล ทีท่ งั ้ สนุ กและตื่นตา เป็ นโชว์ทพ่ี ลาดไม่ได้

นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด

ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อสั สัมชัญ
ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ – สนามบิน

เช้า

เที่ยง

เย็น
23.50 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ า นเที่ ย วชมและอิ ส ระช้ อปปิ้ งที่ ตลาดอิ สมายลอฟ
สกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็ นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อค้า
แม่คา้ พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกีจ้ ะ
เป็ นแนวพืน้ เมืองท้องถิน่ มีเสือ้ ผ้า เครือ่ งกันหนาว กระเป๋ า หมวก
และสินค้าที่ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊ กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสก้า
เอกลักษณ์ของรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ช่อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์
และเป็ นหน้าเป็ นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงาม
อย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มี
บทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังมีหอ้ งใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้ อมปราการ
ทีม่ คี วามยาวประมาณ 2,235 เมตรสําหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลีย่ นให้เป็ นทีท่ าํ การของรัฐบาล และ
ส่วนหนึ่งเปิ ดเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วให้คนทัวไปเข้
่
าชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ ปื น
ใหญ่ท่ไี ด้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ท่สี ุดในโลก ซึ่งสร้างขึน้ ในปี 1586 เพื่อข่มขวัญ
ศัตรูและเพื่อให้เป็ นปื นใหญ่ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปื น
ยาว 5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ ระฆังใบนี้
จึงถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก นํ้าหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ทเ่ี ห็นมุมหนึ่งมีชน้ิ ส่วนของระฆังแตกออกมา
ซึง่ ก็มนี ้ําหนักมากถึง 11.5 ตัน

ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่
และศักดิ ์สิทธิ ์ ด้วยการเป็ นสถานทีจ่ ดั พิธรี าชาภิเษกของกษัตริยข์ องรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5
ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ ด้านนอกและด้านใน ยิง่ ด้านในนัน้ มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ ว้ ย สวยงามมาก
จริงๆ แน่ นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดทีจ่ ะเข้าชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดของ
มอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ําค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชัน้ นํ า
มากมาย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดิ นทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 132 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)

วันที่แปด
06.15 น.
09.30 น.
18.40 น.

ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (ประมาณ 2 ชม.)
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
มกราคม

กุมภาพันธ์

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

ราคา

59,900

27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 8,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

