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RUSSIA AURORA HUNT พชิติแสงเหนอื 

จุดเด่น 
 

 ตามลา่หาแสงเหนอืNorthern Lightsหรอืแสงออโรรา่ ทเีมอืงมรูม์ันสค ์และเมอืงคริอฟสค ์
 ชม หมูบ่า้นซามนัิงรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลอืนแบบชาวพนืเมอืงซาม ิ
 สมัผัสประสบการณ์ นงัรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลอืนแบบชาวพนืเมอืง 
 ชมความน่ารักของสนัุขแสนรู ้ณฟารม์สนุขัพนัธุไ์ซบเีรยีนฮสัก ี
 ชมพพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนําแข็งพลงันวิเคลยีร ์
 ชมการตกแตง่ภายในของสถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโกแตล่ะสถานลีว้นวจิติรตระการตา 
 ชมวหิารเซนตบ์าซลิวหิารโดม 9 โดมประดับประดาสสีนัสวยงาม  
 ชมจตรุสัแดงเป็นเสมอืนสญัลักษณข์องรัสเซยี เพอืเป็นสถานทจัีดงานแสดงใหญ่ๆ   
 ชมพระราชวงัเครมลนิอันตอกยําถงึความยงิใหญข่องระบอบอตัตาธปิไตยของประเทศรัสเซยี 
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 ชมวหิารเซนตซ์าเวยีรเ์ป็นวหิารทสีําคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ์
 ชอ้ปปิงหา้งสรรพสนิคา้กมุ

 
ชอืโปรแกรมRUSSIA AURORA HUNT 
จํานวน8วนั5คนื 
กาํหนดการเดนิทาง  

วนัท1ี สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิ
19:00น.   คณะพรอ้มกนัณทา่อากาศยาน
      ขาออกชนั4ประตทูางเขา้8
         AIR โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ
23:35น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน 

โดยเทยีวบนิทWี5050 
 

วนัท2ี เตหะราน(อหิรา่น) -มอสโคว ์
04:00น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน 

แวะเปลยีนเครอืง) 
08:15น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรงุมอสโคว์
11:45น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานวนโูคโว

เรยีบรอ้ยนําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุมอสโควเ์มอืงหลวงของรัสเซยีและยงัครองอนัดับเมอืงทใีหญท่สีดุของ
ยโุรปมปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
นําทา่นชมจตัรุสัแดงRed Square
ของรัสเซยีสรา้งขนึในสมยัพระเจา้อวีานท ี
จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมตา่งๆทา่นจะไดม้เีวลาอสิระ
ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึกบัอนสุรณ์สถานเลนนิหรอืสสุานเลนนิ
Lenin Mausoleum
ผูนํ้าคนสําคญัของคอมมวินสิตแ์ละเปิดใหป้ระชาชนทวัไป
สามารถเขา้ไปเคารพศพไดแ้ละ 
Basil's Cathedralแหง่นกี็จะถอืวา่มาไมถ่งึประเทศรัสเซยี

หอมกบัสถาปัตยกรรมทเีรยีกกนัวา่รัสเซยีนกอธกิหอคอยสงูรปูกระโจมเป็นอทิธพิลจากยโุรปตะวันตก
ผลลัพธท์อีอกมาจงึกลายเป็นหอคอยสงูรปูแทง่เทยีนกําลังลุ
ชชัวาลยเ์ป็นเครอืงบชูาเทพเจา้บนสวรรคม์หาวหิารนไีดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชอืปอสตน์คิยาคอฟ
เลฟPostnik Yakovlevและดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรอืงเล่าสบืตอ่กันวา่ซารอ์วีานท ี
4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่
คําสงัใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนกิผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตา
ทังสองเพอืไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้นสามารถสรา้งสงิทสีวยงามกวา่นี
ไดอ้กีการกระทําในครังนันของพระเจา้อวีานท ี
ของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ย
อสิระทา่นชอ้ปปิงท ี หา้ง
สนิคา้ ทเีกา่แกท่สีดุในเมอืงมอสโกแตม่ชีอืเสยีง
ในเรอืงของสนิคา้อนัมใีหเ้ลอืกซอืกนัอยา่งหลากหลายชนดิ

พิชิตแสงเหนือ 8วนั 5คืน     

เป็นวหิารทสีําคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์
หา้งสรรพสนิคา้กมุ, ถนนอารบตัยา่นการคา้สนิคา้ทมีชีอืเสยีง  

RUSSIA AURORA HUNT พชิติแสงเหนอื 

ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ-เตหะราน(อหิรา่น) 
คณะพรอ้มกนัณทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสาร 

8 เคานเ์ตอรS์ สายการบนิ MAHAN 
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น 

มอสโคว ์-จตัรุสัแดง - หา้งสรรพสนิคา้กมุ 
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพอื

กรงุมอสโควโ์ดยสายการบนิMAHAN AIRเทยีวบนิทWี5084
วนโูคโวหลังผา่นขนัตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 

เรยีบรอ้ยนําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุมอสโควเ์มอืงหลวงของรัสเซยีและยงัครองอนัดับเมอืงทใีหญท่สีดุของ
ยโุรปมปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปีจากนันนําชมความยงิใหญข่องรัสเซยีรถไฟใตด้นิมอสโคว์
บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

Red Squareเป็นเสมอืนสญัลักษณ์
ของรัสเซยีสรา้งขนึในสมยัพระเจา้อวีานท ี 3 เพอืเป็นสถานที
จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมตา่งๆทา่นจะไดม้เีวลาอสิระ

อนสุรณ์สถานเลนนิหรอืสสุานเลนนิ
Lenin Mausoleumซงึเก็บรักษารา่งของวลาดมีรีเ์ลนนิ 
ผูนํ้าคนสําคญัของคอมมวินสิตแ์ละเปิดใหป้ระชาชนทวัไป
สามารถเขา้ไปเคารพศพไดแ้ละ วหิารเซนตบ์าซลิSaint 

แหง่นกี็จะถอืวา่มาไมถ่งึประเทศรัสเซยี

เป็นอาสนวหิารของศาสนจักรออรโ์ธดอกซรั์สเซยีสรา้งโดย
ซารอ์วีานท ี4 หรอืซารอ์วีานจอมโหดเพอืฉลองชยัชนะเหนอื
พวกมองโกลทกีรธีาทัพมาเมอืงคาซานเมอืปีค
จากชยัชนะครังนทํีาใหร้ัสเซยีสามารถรวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผน่
จงึสรา้งมหาวหิารแหง่นขีนึเมอืปีค
บาซลิมรีปูทรงทไีมเ่หมอืนโบสถอ์นืคอืมโีดม 
โดมท ี9 ทอียูต่รงกลางทําใหอ้าคารมรีปู
สถาปัตยกรรมทผีสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี

โบราณอันไดร้ับอทิธพิลมาจากไบแซนไทนท์เีป็นโดมทรงหัว
หอมกบัสถาปัตยกรรมทเีรยีกกนัวา่รัสเซยีนกอธกิหอคอยสงูรปูกระโจมเป็นอทิธพิลจากยโุรปตะวันตก
ผลลัพธท์อีอกมาจงึกลายเป็นหอคอยสงูรปูแทง่เทยีนกําลังลกุไหมบ้นปลายลําเทยีนสง่ความโชตชิว่ง
ชชัวาลยเ์ป็นเครอืงบชูาเทพเจา้บนสวรรคม์หาวหิารนไีดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชอืปอสตน์คิยาคอฟ

และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรอืงเล่าสบืตอ่กันวา่ซารอ์วีานท ี
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นมีากจงึมี

คําสงัใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนกิผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตา
ทังสองเพอืไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้นสามารถสรา้งสงิทสีวยงามกวา่นี
ไดอ้กีการกระทําในครังนันของพระเจา้อวีานท ี 4 จงึเป็นทมีา
ของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ยIvan The Terrible 

หา้งสรรพสนิคา้กมุGum หา้งสรรพ 
ทเีกา่แกท่สีดุในเมอืงมอสโกแตม่ชีอืเสยีง 

ในเรอืงของสนิคา้อนัมใีหเ้ลอืกซอืกนัอยา่งหลากหลายชนดิ
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W5084 
หลังผา่นขนัตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระ

เรยีบรอ้ยนําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุมอสโควเ์มอืงหลวงของรัสเซยีและยงัครองอนัดับเมอืงทใีหญท่สีดุของ
ปีจากนันนําชมความยงิใหญข่องรัสเซยีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์

เป็นอาสนวหิารของศาสนจักรออรโ์ธดอกซรั์สเซยีสรา้งโดย
หรอืซารอ์วีานจอมโหดเพอืฉลองชยัชนะเหนอื

วกมองโกลทกีรธีาทัพมาเมอืงคาซานเมอืปีค.ศ. 1552 ผล
จากชยัชนะครังนทํีาใหร้ัสเซยีสามารถรวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผน่
จงึสรา้งมหาวหิารแหง่นขีนึเมอืปีค.ศ. 1555 มหาวหิารเซนต์
บาซลิมรีปูทรงทไีมเ่หมอืนโบสถอ์นืคอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบ

ทอียูต่รงกลางทําใหอ้าคารมรีปูทรงแปดเหลยีมดว้ย
สถาปัตยกรรมทผีสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี

โบราณอันไดร้ับอทิธพิลมาจากไบแซนไทนท์เีป็นโดมทรงหัว
หอมกบัสถาปัตยกรรมทเีรยีกกนัวา่รัสเซยีนกอธกิหอคอยสงูรปูกระโจมเป็นอทิธพิลจากยโุรปตะวันตก

กไหมบ้นปลายลําเทยีนสง่ความโชตชิว่ง
ชชัวาลยเ์ป็นเครอืงบชูาเทพเจา้บนสวรรคม์หาวหิารนไีดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชอืปอสตน์คิยาคอฟ

และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรอืงเล่าสบืตอ่กันวา่ซารอ์วีานท ี
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หา้งสรรพสนิคา้กมุหรอือกีสถานทหีนงึทมีสีถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงนหีา้งสรรพสนิคา้กมุกอ่สรา้งขนึ
ในปีค.ศ. 1895 มคีวามสวยง
ใหบ้รกิารมากมายสําหรับใหผู้ท้เีดนิทางหรอืผูท้ชีอบการชอ้ปปิงถงึ 
มทีงัรปูลักษณภ์ายในและภายนอกทดีหูรหูราโออ่า่และทสํีาคัญตงัอยูบ่รเิวณลานกวา้งในยา่นจตรัุ
หา้งสรรพสนิคา้กมุมกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภคเชน่เสอืผา้ของใชใ้นครัวเรอืนสนิคา้ทมีี
ชอืมยีหีอ้เครอืงสําอางคนํ์าหอมและสนิคา้ทเีป็นประเภทของทรีะลกึซงึมใีหเ้ลอืกกนัอยา่งหลากหลาย
ทเีดยีว 

ทพีกั Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel 
 

วนัท3ี พระราชวงัเครมลนิ -พพิธิภณัฑอ์ารม์เมอรร์แีชมเบอร์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารโรงแรม
 นําท่านชมพระราชวงัเครมลนิ

บนทีดินกรรมสทิธิของแกรนด์ปรินซ์ซงึไดจ้ัดตังขนึตังแต่
คริสต์ศตวรรษที 14 บนเนินโบโรวิตสกีออกแบบโดยทีม
สถาปนิกภายใตก้ารบริหารจัดการของคอนสแตนตินธอน
พระราชวังเครมลนิมเีจตนาทจีะตอกยําถงึความยงิใหญ่ของ
ระบอบอตัตาธปิไตยรัสเซยีคอนสแตนตนิธอนยังเป็นสถาปนกิ
ของเครมลนิอารม์รแีละมหาวหิารพระครสิตผ์ูไ้ถ่พระราชวังเค
รมลนิเดมิเคยเป็นพระตํานักของ

 พระราชวังรวมไปถึงขันตอนการระเบิดอดีตพระราชวัง
สถาปัตยกรรมบาโรกในบรเิวณดังกลา่วซงึออกแบบโดยรัสเตรลลแีละครสิตจักรนักบญุจอหน์แบ็พทสิตซ์งึ
กอ่สรา้งขนึตามโครงการของอโลอซีโิอเดอะนวิแทนทโีบสถแ์หง่แรกทสีรา้งขนึในมอสโก

พธิทีางศาสนาและขา้วของลําค่าอาทคิัมภรี์
รวมถงึไข่ฟาแบรเ์ชFaberge
สําหรับชนัล่างของอาคารมกีารจัดแสดงเครอืงทรงอาททิังชดุในพธิพีระบรมราชาภเิษกชดุในพระราชพธิี
อภเิษกสมรสรวมถงึเครอืงแต่งกายของบรรดาขุนนางชันสูงนอกจากนียังมรีาชรถคันหรูบัลลังกง์าชา้ง
ประดับเพชรของพระเจา้อวีานท ี
ราชาภเิษกซงึไม่ควรพลาดในความอลังการทหีาค่ามไิดพ้พิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพทยส์มบัตขิองพร

พระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราชชม
ซารส์รา้งในปีค.ศ.1733
ประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุดในโลกแต่เก ิดความ
ผิดพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตกปัจจุบันวางโชว์ไว ้

พิชิตแสงเหนือ 8วนั 5คืน     

หา้งสรรพสนิคา้กมุหรอือกีสถานทหีนงึทมีสีถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงนหีา้งสรรพสนิคา้กมุกอ่สรา้งขนึ
มคีวามสวยงามและโดดเดน่มากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 

ใหบ้รกิารมากมายสําหรับใหผู้ท้เีดนิทางหรอืผูท้ชีอบการชอ้ปปิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกนัแตส่นิคา้ทนีอีาจจะ
มทีงัรปูลักษณภ์ายในและภายนอกทดีหูรหูราโออ่า่และทสํีาคัญตงัอยูบ่รเิวณลานกวา้งในยา่นจตรัุ
หา้งสรรพสนิคา้กมุมกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภคเชน่เสอืผา้ของใชใ้นครัวเรอืนสนิคา้ทมีี
ชอืมยีหีอ้เครอืงสําอางคนํ์าหอมและสนิคา้ทเีป็นประเภทของทรีะลกึซงึมใีหเ้ลอืกกนัอยา่งหลากหลาย

Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

พพิธิภณัฑอ์ารม์เมอรร์แีชมเบอร-์สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว์
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารโรงแรม 

พระราชวงัเครมลนิGrand Kremlin Palace
บนทีดินกรรมสทิธิของแกรนด์ปรินซ์ซงึไดจ้ัดตังขนึตังแต่

บนเนินโบโรวิตสกีออกแบบโดยทีม
สถาปนิกภายใตก้ารบริหารจัดการของคอนสแตนตินธอน
พระราชวังเครมลนิมเีจตนาทจีะตอกยําถงึความยงิใหญ่ของ
ระบอบอตัตาธปิไตยรัสเซยีคอนสแตนตนิธอนยังเป็นสถาปนกิ
ของเครมลนิอารม์รแีละมหาวหิารพระครสิตผ์ูไ้ถ่พระราชวังเค
รมลนิเดมิเคยเป็นพระตํานักของซารใ์นมอสโกการกอ่สรา้ง 
พระราชวังรวมไปถึงขันตอนการระเบิดอดีตพระราชวัง
สถาปัตยกรรมบาโรกในบรเิวณดังกลา่วซงึออกแบบโดยรัสเตรลลแีละครสิตจักรนักบญุจอหน์แบ็พทสิตซ์งึ
กอ่สรา้งขนึตามโครงการของอโลอซีโิอเดอะนวิแทนทโีบสถแ์หง่แรกทสีรา้งขนึในมอสโก

ชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรีแชมเบอร์
Museumเป็นพิพิธภัณฑ์ทีเก่าแก่ทีสุดของรัสเซียก่อตังมา
ตังแต่ยุคราชวงศ์โรมานอฟอยู่ภายในปราการแห่งเครมลิน
พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอรส์รา้งความตนืตาตนืใจแก่ผูเ้ขา้
ชมดว้ยบรรดาของเก่าลําค่าหาชมยากสะทอ้นใหเ้ห็นถงึค
พถิีพถัินวจิติรบรรจงความละเอยีดประณีตของชา่งยุคโบราณ
และความมังคังแห่งราชวงศ์รวมแลว้มากกว่า 
พพิธิภณัฑแ์หง่นจัีดเก็บมรดกทางประวัตศิาสตรไ์วใ้นตัวอาคาร
สองชนับรเิวณชนับนจัดแสดงขา้วของเครอืงใชใ้นการประกอบ

พธิทีางศาสนาและขา้วของลําค่าอาทคิัมภรีโ์บราณจอกศักดสิทิธชิดุเครอืงเงนิชดุเครอืงใชบ้นโต๊ะเสวย
Fabergeซงึ เป็นไข่อสีเตอรแ์สนงดงามททํีาขนึเพอืถวายแด่พระเจา้ซารว์ันอสีเตอร์

สําหรับชนัล่างของอาคารมกีารจัดแสดงเครอืงทรงอาททิังชดุในพธิพีระบรมราชาภเิษกชดุในพระราชพธิี
ถงึเครอืงแต่งกายของบรรดาขุนนางชันสูงนอกจากนียังมรีาชรถคันหรูบัลลังกง์าชา้ง

ประดับเพชรของพระเจา้อวีานท ี4 มงกุฎโมนามาดทพีระเจา้ซารท์ุกพระองคต์อ้งสวมในพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษกซงึไม่ควรพลาดในความอลังการทหีาค่ามไิดพ้พิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพทยส์มบัตขิองพร

เจา้แผ่นดนิทยีังคงสมบูรณ์แบบมเีพยีง 
คอืจัดแสดงอยูท่ปีระเทศรัสเซยีอหิร่านและอังกฤษ
อสัสมัชญัAssumption Cathedral
ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 
อร่ามสวยงามชมโบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ
อุ ทิ ศ ใ ห ้ กั บ
นักบุญอารค์แอน
เจลไมเคลิเป็นที
เก็บพระศพของ

พระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราชชมระฆงัพระเจา้
1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีทรง

ประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุดในโลกแต่เก ิดความ
ผิดพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตกปัจจุบันวางโชว์ไว ้
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หา้งสรรพสนิคา้กมุหรอือกีสถานทหีนงึทมีสีถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงนหีา้งสรรพสนิคา้กมุกอ่สรา้งขนึ
ามและโดดเดน่มากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชนัมรีา้นคา้เปิด

รา้นคา้ดว้ยกนัแตส่นิคา้ทนีอีาจจะ
มทีงัรปูลักษณภ์ายในและภายนอกทดีหูรหูราโออ่า่และทสํีาคัญตงัอยูบ่รเิวณลานกวา้งในยา่นจตรัุสแดง
หา้งสรรพสนิคา้กมุมกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภคเชน่เสอืผา้ของใชใ้นครัวเรอืนสนิคา้ทมีี
ชอืมยีหีอ้เครอืงสําอางคนํ์าหอมและสนิคา้ทเีป็นประเภทของทรีะลกึซงึมใีหเ้ลอืกกนัอยา่งหลากหลาย

สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์- ถนนอารบตั 

สถาปัตยกรรมบาโรกในบรเิวณดังกลา่วซงึออกแบบโดยรัสเตรลลแีละครสิตจักรนักบญุจอหน์แบ็พทสิตซ์งึ
กอ่สรา้งขนึตามโครงการของอโลอซีโิอเดอะนวิแทนทโีบสถแ์หง่แรกทสีรา้งขนึในมอสโก  นํ า ท่ า น

พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรีแชมเบอรS์tate Armoury 
เป็นพิพิธภัณฑ์ทีเก่าแก่ทีสุดของรัสเซียก่อตังมา

ตังแต่ยุคราชวงศ์โรมานอฟอยู่ภายในปราการแห่งเครมลิน
พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอรส์รา้งความตนืตาตนืใจแก่ผูเ้ขา้
ชมดว้ยบรรดาของเก่าลําค่าหาชมยากสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ
พถิีพถัินวจิติรบรรจงความละเอยีดประณีตของชา่งยุคโบราณ
และความมังคังแห่งราชวงศ์รวมแลว้มากกว่า 4,000 ช ิน
พพิธิภณัฑแ์หง่นจัีดเก็บมรดกทางประวัตศิาสตรไ์วใ้นตัวอาคาร
สองชนับรเิวณชนับนจัดแสดงขา้วของเครอืงใชใ้นการประกอบ

โบราณจอกศักดสิทิธชิดุเครอืงเงนิชดุเครอืงใชบ้นโต๊ะเสวย
เป็นไข่อสีเตอรแ์สนงดงามททํีาขนึเพอืถวายแด่พระเจา้ซารว์ันอสีเตอร์

สําหรับชนัล่างของอาคารมกีารจัดแสดงเครอืงทรงอาททิังชดุในพธิพีระบรมราชาภเิษกชดุในพระราชพธิี
ถงึเครอืงแต่งกายของบรรดาขุนนางชันสูงนอกจากนียังมรีาชรถคันหรูบัลลังกง์าชา้ง

มงกุฎโมนามาดทพีระเจา้ซารท์ุกพระองคต์อ้งสวมในพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษกซงึไม่ควรพลาดในความอลังการทหีาค่ามไิดพ้พิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพทยส์มบัตขิองพระ

เจา้แผ่นดนิทยีังคงสมบูรณ์แบบมเีพยีง 3 แห่งเท่านันในโลก
คอืจัดแสดงอยูท่ปีระเทศรัสเซยีอหิร่านและอังกฤษ ชมวหิาร

on Cathedralสรา้งโดยสถาปนิก
ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดสทีอง

โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิโบสถ์ทสีรา้ง



SM-W5 / Russia Aurora hunt พิชิตแสงเหนือ 

 

ภายในพระราชวงัเครมลนิ
โลกทําดว้ยบรอนซนํ์าหนัก 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
จากนันนําท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว์
ใจของแต่ละสถานีล ว้นวิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงาน
ปฏมิากรรมงานจติรกรรมงานสเตนกลาสกระจกสอีกีทังโคมไฟ
และงานประดับประดาต่างๆลว้นปราณีตวจิติรบรรจงใหท้่านได ้
อสิระชอ้ปปิงถนนอารบตั
เป็นถนนทขีนึชอืของกรงุมอสโคว์

คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร
ทพีกั Ibis Dynamo Hotel หรอืเทยีบเทา่
 

วนัท4ี 
มอสโคว-์มรูม์นัสค-์อนสุาวรยีอ์โลชา 
เหนอื 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู*่*
ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเทยีวบนิและสภาพอากาศ

--:--น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน
ประมาณ 2:20 ชวัโมง) 

--:--น. เดนิทางถงึ เมอืงมรูม์นัสคป์ระเทศรสัเซยี
ของรัฐมูรม์ันสคอ์๊อบลาสต์
โคลาKola Bayโดยมแีหลมโคลายนืไปในมหาสมทุรเป็นเมอืง
ทอียู่ตดิกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวยซ์งึเป็นเมืองท่าที
สําคัญในการมุ่งหนา้ออกสู่
อนุสาวรยีอ์โลชาAlyosha Memorial
ใหก้บัเหลา่ทหารกองทัพของโซเวยีตทสีามารถตรงึกองกําลัง
เพอืหยดุยงัการรุกคบืจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปันขนาดสูง
ถงึ 35.5 เมตรสงูเป็นอันดับสองของรัสเซยีและมนํีาหนักกว่า 
5,000 ตัน ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับ รูปปันกะลาสเีรือ และเยยีม
ชมสวนสาธารณะทมีคีวามสวยงาม

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
 นําท่านเดนิทางสูฟ่ารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีนฮสักี

Husky Farmใหท้่านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรูเ้ป็น
พันธุท์ฉีลาดเฉลยีวและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยูใ่นเขตเมอืง

 
คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร

ไดเ้วลานําทา่นตามลา่หาแสงเหนอื
แสงออโรร่าAurora Borealis
ธรรมชาติทีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามทีทอ้งฟ้าโปร่ง
ในชว่งฤดหูนาวเทา่นันซงึแสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทพีาด
ผ่านทอ้งฟ้ายามคําคืน**
เหนอืเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถกําหนด
หรอืทราบลว่งหนา้ไดโ้อกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยูก่บัส
อากาศเป็นสําคญัและโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนได้
ตามความเหมาะสม** 

ทพีกั Park Inn by Radisson Polarnie Zori 
 

พิชิตแสงเหนือ 8วนั 5คืน     

งเครมลนิ ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซารส์รา้งในปีค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทสีดุใน
โลกทําดว้ยบรอนซนํ์าหนัก 40 ตันและลกูกระสนุหนักลกูละ 1 ตัน 
บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

สถานรีถไฟใตด้นิมอสโควก์ารตกแต่งภาย
ใจของแต่ละสถานีล ว้นวิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงาน
ปฏมิากรรมงานจติรกรรมงานสเตนกลาสกระจกสอีกีทังโคมไฟ
และงานประดับประดาต่างๆลว้นปราณีตวจิติรบรรจงใหท้่านได ้

ถนนอารบตัยา่นการคา้มขีองซอืของขายมากมาย
กรงุมอสโคว ์

การอาหารคาํณภตัตาคาร 

หรอืเทยีบเทา่ 

อนสุาวรยีอ์โลชา - ฟารม์สนุขัพนัธุฮ์สัก ี- เมอืงมรูม์นัสค ์

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
**โปรแกรมและเมอืงทพีกัอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม

ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเทยีวบนิและสภาพอากาศ** 
ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชเรเมเตยีโวโดยสายการบนิ ………..เทียวบนิท ี

เมอืงมรูม์นัสคป์ระเทศรสัเซยีนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรูม์ ันสค์
ของรัฐมูรม์ันสคอ์๊อบลาสตM์urmansk Oblastอยูบ่รเิวณอา่ว

โดยมแีหลมโคลายนืไปในมหาสมทุรเป็นเมอืง
ทอียู่ตดิกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวยซ์งึเป็นเมืองท่าที

มุ่งหนา้ออกสู่อาร์คติกจากนันนําท่านชม 
Alyosha Memorialทสีรา้งขนึเพอือทุศิ

ใหก้บัเหลา่ทหารกองทัพของโซเวยีตทสีามารถตรงึกองกําลัง
เพอืหยดุยงัการรุกคบืจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปันขนาดสูง

เมตรสงูเป็นอันดับสองของรัสเซยีและมนํีาหนักกว่า 
ตัน ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับ รูปปันกะลาสเีรือ และเยยีม

ชมสวนสาธารณะทมีคีวามสวยงาม 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีนฮสักSีiberian 

ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรูเ้ป็น
พันธุท์ฉีลาดเฉลยีวและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยูใ่นเขตเมอืง

ห น า ว ซึ ง ช า ว
แลปป์ได เ้ลียง
สุนัขพันธุ์นี เพือ
ใช ใ้ นก า รลาก
เลือนบนนําแข็ง
หรือหมิะใหท้่าน
ไ ด ้ สั ม ผั ส
ประสบการณ์นงัรถเทียมสุนขัฮสักีลากเลือน
Sleddingโดยทีฟาร์มนีจะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น
ขนมพนืเมอืงกับบรรยากาศตอ้นรับทแีสนจะอบอุน่

บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร 
ตามลา่หาแสงเหนอืNorthern Lightsหรอื

Aurora Borealisเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติทีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามทีทอ้งฟ้าโปร่ง
ในชว่งฤดหูนาวเทา่นันซงึแสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทพีาด

**การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนอืเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถกําหนด
หรอืทราบลว่งหนา้ไดโ้อกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยูก่บัสภาพ
อากาศเป็นสําคญัและโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนได้

 
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่ 
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ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทสีดุใน

เมอืงมรูม์นัสค ์- ตามลา่หาแสง

โปรแกรมและเมอืงทพีกัอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม

เทียวบนิท ี.........(ระยะเวลา

เมอืงมรูม์ ันสคM์urmanskซงึเป็นเมอืงทา่

นงัรถเทียมสุนขัฮสักีลากเลือนHusky 
จะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น

ขนมพนืเมอืงกับบรรยากาศตอ้นรับทแีสนจะอบอุน่ 



SM-W5 / Russia Aurora hunt พิชิตแสงเหนือ 

 

วนัท5ี พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนาํแข็ง
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมพพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนําแข็งพลงันวิเคลยีร ์
Lenin ซงึเป็นเรอืทําลายนําแข็งพลังนวิเคลยีรร์ุน่แรก เปิดตัวเมอืปี ค
ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑไ์ดใ้หนั้กท่องเทยีวไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบท่าอยูท่เีมอืงมูรม์ัน
เรือลํานีใชต้ัดนําแข็งเพอืเปิดทางนําแข็งใหเ้รือเดนิสมุทรในการขนส่งสนิคา้ โดยในปัจจุบันยังมเีรือที
ปฏบิตักิารตัดนําแข็งอยู ่

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณ
เดนิทางสูห่มูบ่า้นซามSิami Village
ซามนิ ีท่านจะไดส้ัมผัสถงึวถิชีวีติ ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี 
และการแต่งกายของชาวพืนเมืองซามทิีใชช้ีว ิตอาศัยอยู่

ประสบการณน์งัรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลอืน 
คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร

ไดเ้วลานําท่านตามลา่หาแสงเหนอื
หรือแสงออโรร่าAurora Borealis
ทางธรรมชาตทิจีะปรากฏในตอนกลางคืนยามททีอ้งฟ้า
โปร่งในช่วงฤดูหนาวเท่านันซงึแสงจะปรากฏเป็นแสงสี
เขียวทีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามคําคืน
ปรากฏการณ์แสงเหนือเ ป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตไิม่สามารถกําหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได้
โอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยูก่บัส
และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลยีนไดต้ามความ
เหมาะสม** 

ทพีกั Park Inn by Radisson Polarnie Zori 
 

วนัท6ี พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนําแข็ง
ถนนอารบตั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน
 **โปรแกรมและเมอืงทพีกั อาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลา

ของเทยีวบนิ และ สภาพอากาศ
--:--น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน 

เทยีวบนิท ี........... 
--:--น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน 
                พเิศษ..ถา้มเีวลานําทา่นลอ่งเรอืตดันาํแข็ง

Icebreaker River Cruise by Radisson Cruise
ความสวยงามสองฝังแมนํ่ามอสกาวา
ในชว่งฤดหูนาวโดยอาจมหีมิะและนําแข็งเต็มในแมนํ่าทงัสอง
ขา้งทาง**เป็นโปรแกรมเสรมิมคีา่ใชจ้า่ยสอบถาม
มคัคเุทศก ์การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัส
ในชว่งฤดหูนาวและในกรณีนําในแมนํ่ากลายเป็นนําแข็งที

พิชิตแสงเหนือ 8วนั 5คืน     

พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนาํแข็ง- หมูบ่า้นซาม-ิ ตามลา่หาแสงเหนอื 
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนําแข็งพลงันวิเคลยีร ์Nuclear Powered Icebreakers
ซงึเป็นเรอืทําลายนําแข็งพลังนวิเคลยีรร์ุน่แรก เปิดตัวเมอืปี ค.ศ. 1957 

ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑไ์ดใ้หนั้กท่องเทยีวไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบท่าอยูท่เีมอืงมูรม์ัน
เรือลํานีใชต้ัดนําแข็งเพอืเปิดทางนําแข็งใหเ้รือเดนิสมุทรในการขนส่งสนิคา้ โดยในปัจจุบันยังมเีรือที

บรกิารอาหารกลางวนัณหมูบ่า้นซาม ิ
Sami Villageณหมูบ่า้นชาวพนืเมอืง

ท่านจะไดส้ัมผัสถงึวถิชีวีติ ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี 
และการแต่งกายของชาวพืนเมืองซามทิีใชช้ีว ิตอาศัยอยู่

ตังแต่บรรพบุรุษ
ใ น แ ถ บ ต อ น
เ ห นื อ ข อ ง
คาบสมุทรโคลา
และคาบสมุทร
สแกนดิเน เ วีย 
โดยสบืสานวถิชึวีติดังเดมิชมสัตวเ์มอืงหนาวเช่น
เดียร์ Reindeer หมาป่าFoxes
เดินทาง รวมทั ง เ ป็น เ ป็นสัตว์ เ ศ รษฐกิจ  และสัมผัส

นงัรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลอืน Reindeer Sledding
บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร 

ตามลา่หาแสงเหนอืNorthern Lights
Aurora Borealisเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาตทิจีะปรากฏในตอนกลางคืนยามททีอ้งฟ้า
โปร่งในช่วงฤดูหนาวเท่านันซงึแสงจะปรากฏเป็นแสงสี
เขียวทีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามคําคืน**การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือเ ป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตไิม่สามารถกําหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได้
โอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสําคญั
และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลยีนไดต้ามความ

Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่ 

พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนําแข็ง- อนุสาวรยีอ์โลชา - มอสโคว ์-เรอืตดันําแข็ง 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมรูม์นัสคเ์มอืงมรูม์นัสคป์ระเทศรสัเซยี

โปรแกรมและเมอืงทพีกั อาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลา
ของเทยีวบนิ และ สภาพอากาศ** 
ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมอืงมอสโก ประเทศรสัเซยี

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดโมเดโดโว เมอืงมอสโก ประเทศรสัเซยี 
ลอ่งเรอืตดันาํแข็งMoscow           

Icebreaker River Cruise by Radisson Cruiseชม         
ความสวยงามสองฝังแมนํ่ามอสกาวาMoskva ดมืดําบรรยากาศ     
ในชว่งฤดหูนาวโดยอาจมหีมิะและนําแข็งเต็มในแมนํ่าทงัสอง     

เป็นโปรแกรมเสรมิมคีา่ใชจ้า่ยสอบถาม          
มคัคเุทศก ์การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัสภาพอากาศโดยเฉพาะ     
ในชว่งฤดหูนาวและในกรณีนําในแมนํ่ากลายเป็นนําแข็งที
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Nuclear Powered Icebreakers รุน่ 
1957 และไดป้ลดประจําการแลว้ 

ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑไ์ดใ้หนั้กท่องเทยีวไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบท่าอยูท่เีมอืงมูรม์ันสคM์urmanskในอดตี
เรือลํานีใชต้ัดนําแข็งเพอืเปิดทางนําแข็งใหเ้รือเดนิสมุทรในการขนส่งสนิคา้ โดยในปัจจุบันยังมเีรือที

โดยสบืสานวถิชึวีติดังเดมิชมสัตวเ์มอืงหนาวเช่น กวางเรน
Foxes เพือใชป้ระโยชน์ในการ

เดินทาง รวมทั ง เ ป็น เ ป็นสัตว์ เ ศ รษฐกิจ  และสัมผัส
Reindeer Sledding แบบชาวพนืเมอืงซาม ิ 

เรอืตดันําแข็ง -สถานรีถไฟใตด้นิ -

มรูม์นัสคเ์มอืงมรูม์นัสคป์ระเทศรสัเซยี 
โปรแกรมและเมอืงทพีกั อาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลา

โดโมเดโดโว เมอืงมอสโก ประเทศรสัเซยีโดยสายการบนิ ............
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หนามากจนทําใหไ้มส่ามารถลอ่งเรอืได*้*จากนันแวะถา่ยรปูกับวหิารเซนตซ์าเวยีรS์t. Saviour 
Cathedralเป็นวหิารทสํีาคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซใ์ชป้ระกอบพธิกีรรมทสํีาคญัระดับชาตสิรา้ง
เป็นทรีะลกึถงึพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี 1 ทสีามารถขบัไลก่องทัพนโปเลยีนไปไดไ้ดเ้วลาเดนิทางสูท่า่
อากาศยานเชเรเมเตยีโวกรงุมอสโคว ์

คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร 
ทพีกั Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท7ี มอสโคว ์- เตหะราน 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดนิทางสูท่า่อากาศยานวนโูคโวกรงุมอสโคว ์
13:15น.   เดนิทางสูท่า่อากาศยานกรงุเตหะรานประเทศอหิรา่นโดยสายการบนิ MAHAN AIR เทยีวบนิที

W5085 
17:15น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานกรงุเตหะราน(เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 
21:45 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทยโดยสายการบนิ MAHAN AIRเทยีวบนิทWี5051 

วนัท8ี สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
 

07:45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

อตัราค่าบรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 

เดอืน  พฤศจกิายน 
06 พ.ย. 60- 13 พ.ย. 60  49,888 48,888 46,888 8,900 - 
08 พ.ย. 60- 15 พ.ย. 60  49,888 48,888 46,888 8,900 - 
13 พ.ย. 60- 20 พ.ย. 60  52,888 51,888 49,888 8,900 - 
15 พ.ย. 60- 22 พ.ย. 60  52,888 51,888 49,888 8,900 - 
20 พ.ย. 60- 27 พ.ย. 60  52,888 51,888 49,888 8,900 - 
22 พ.ย. 60- 29 พ.ย. 60  52,888 51,888 49,888 8,900 - 
27 พ.ย. 60- 04 ธ.ค. 60  52,888 51,888 49,888 8,900 - 
29 พ.ย. 60- 06 ธ.ค. 60  52,888 51,888 49,888 8,900 - 

เดอืนธนัวาคม 
04 ธ.ค. 60- 11 ธ.ค. 60 * วันรัฐธรรมนูญ 59,888 58,888 56,888 8,900 - 
06 ธ.ค. 60- 13 ธ.ค. 60 * วันรัฐธรรมนูญ 59,888 58,888 56,888 8,900 - 
11 ธ.ค. 60- 18 ธ.ค. 60  55,888 54,888 52,888 8,900 - 
13 ธ.ค. 60- 20 ธ.ค. 60  55,888 54,888 52,888 8,900 - 
18 ธ.ค. 60- 25 ธ.ค. 60 * วันครสิตม์าส 55,888 54,888 52,888 8,900 - 
20 ธ.ค. 60- 27 ธ.ค. 60 * วันครสิตม์าส 58,888 57,888 55,888 8,900 - 
25 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61 * วันปีใหม ่ 58,888 57,888 55,888 8,900 - 
27 ธ.ค. 60- 03 ม.ค. 61 * วันปีใหม ่ 65,888 64,888 62,888 8,900 - 

เดอืนมกราคม 
08 ม.ค. 61- 15 ม.ค. 61  55,888 54,888 52,888 8,900 - 

10 ม.ค. 61- 17 ม.ค. 61  55,888 54,888 52,888 8,900 - 

15 ม.ค. 61- 22 ม.ค. 61  55,888 54,888 52,888 8,900 - 

17 ม.ค. 61- 24 ม.ค. 61  55,888 54,888 52,888 8,900 - 

22 ม.ค. 61- 29 ม.ค. 61  55,888 54,888 52,888 8,900 - 

24 ม.ค. 61- 31 ม.ค. 61  55,888 54,888 52,888 8,900 - 
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ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรณทีทีา่นตอ้งออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาจองตัวทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะ

มบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวันเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 
 กรณทีทีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวรห์รอืค่าทัวร์

สว่นทเีหลอื กรณทีทีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชอืคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณทีอีอกตวัเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกลุผดิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมดํ่าเนนิการสง่สําเนา

หนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตัวเครอืงบนิ 
 กรณีเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนันถา้แจง้หลังจาก

เจา้หนา้ทอีอกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นน ี
 หลังจากทที่านไดช้ําระค่ามัดจําและค่าทัวรส์่วนทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทาง

บรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทัวรใ์ชต้ัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทรีะบุ

เทา่นัน 
 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทไีมรู่จ้ักกนั กรณีททีา่นเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพัก

เดยีวเพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยูก่ับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไมม่ี

ในบางประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสํิาหรับนักท่องเทียวเดนิทางไปต่างประเทศจะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพอืเป็น

สนินําใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการ
เดนิทาง 

 โปรแกรมนมีไีฟลท์บนิภายในประเทศฉะนนัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ MAHAN AIR 
 คา่ทพีักโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์าร

แข่งขันกีฬาหรือกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทนอาจจะมีการ
ปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ**ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางเพอืใหค้รอบคลมุในเรอืงสขุภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกันเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีํานาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 Euro/ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังน ี

กระเป๋าโหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกนิ20 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้ม่
เกนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
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 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3. 
ใบสําคัญถนิทอียู ่4. สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นวิ 2 รปู ทางบรษัิท
จะเป็นผูดํ้าเนินการยนืวีซ่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซงึใน
กรณนี ีทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี เมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง และ
โรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาติ
ฯลฯ โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทกีอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนอืงจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทาง
ไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใน
กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทังบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจ
คนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพกัอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทังหมดไมว่่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับทาง
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทังหมด 

 

เง ือนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสาํรองทนีงั 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมดัจํางวดแรก20,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําท่านละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะ

ทําการลนืการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตทั่งนทีา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ที
เกดิขนึเหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 

ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบเุป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
 

อาหาร:  ☐ ไมท่านเนอืววั ☐ ไมท่านเนอืหม ู ☐ ไมท่านสตัวปี์ก ☐ ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

   

   


