
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่วรสัเซยี ตามล่าแสงเหนือ 8 วนั 
มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ – พุชกิน้ 
หนาวนีเ้ทีย่วรสัเซยี เทีย่วแบบคุม้ๆ จดัหนกั จดัเตม็!!  

เทีย่วเมอืงหลกัของรสัเซยีพรอ้มกจิกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 
 
 
 
  
มอสโคว ์   เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิาสตรอ์นัเกา่แกแ่ละยาวนาน 
เมอรม์งัส ์ เมืองท่าทางตอนเหนือของรสัเซยี ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมืองที่อยู่ติดกบัประเทศ

ฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัในการมุ่งหนา้สู่เขตอารค์ตกิ และเป็นสถานทีท่ีส่ า ม า รถ
ชมปรากฏการณธ์รรมชาตแิสงเหนือ  

เซนตปี์เตอรส์เบริก์ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเกา่ของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้แต่สมยัของพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ทีน่ าความเจรญิมาสู่ประเทศรสัเซยีแบบยุคใหม่ 

พุชกิน้ เมืองที่ต ัง้ของสถานทีท่่องเทีย่วที่มีความส าคญัต่อประวตัิศาสตรข์องประเทศหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
โบสถ ์พระราชวงั สวนสาธารณะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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Russia Northern Light Explorer 
8 days 6 nights 



 

 

วนัแรก   สนามบนิสุวรรณภูม-ิมอสโคว-์เมอรม์งัส-์กจิกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

07.30 น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 7-8 Row P สายการบนิแอโรฟล็อต  
เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

10.15 น. ออกเดนิทางสู่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินแอโรฟล็อต เทีย่วบนิที ่SU271 (บรกิารอาหารรอ้นบน
เคร ือ่ง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซเรเม็ตเยโว่ กรุงมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซยี จากน้ันน าท่านเปลีย่นเคร ือ่ง 
18.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกรุงมอสโคว ์โดยสายการบินแอโรฟล็อต เทีย่วบนิที ่SU1492 (บรกิาร

อาหารว่างบนเคร ือ่ง) *(สายการบินภายในประเทศและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงเมอรม์งัส ์เมอืงท่าทีต่ ัง้อยู่ทางตอนเหนือของรสัเซยี น าท่านผ่านขัน้ตอน
การตรวจหนังสอืเดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากน้ันน าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองเมอรม์งัส ์เมอืงท่าของรฐั
เมอรม์งัส ์หรอืมูรม์นัสค์ ออ๊บลาส Murmansk Oblast ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมแีหลมโคล่ายืน่
ไปในมหาสมุทร เป็นเมืองทีอ่ยู่ติดกบัประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมืองท่าทีส่ าคญัในการมุ่งหนา้สู่เขต
อารค์ตกิ (เวลาชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า (ทีพ่กัในเมืองเมอรม์งัสอ์าจไม่มีเตยีงเสรมิ
ใหบ้รกิาร) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม 
หลงัจากทานอาหารค า่และเขา้ทีพ่กัแลว้ พรอ้มกนัทีล่อ้บบีข้องโรงแรมเพือ่น าท่านเดนิทางออกไป
ชมแสงเหนือหรอืปรากฏการณอ์อโรรา่ Northern Light ซึง่เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาตทิีม่ี
แสงเรอืงบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก โดยบางคร ัง้จะ
เร ียกว่า  แสงเหนือ  หรือ  แสงใต้ ขึ ้นอยู่กบัแหล่งก าเนิด  ปรากฏการออโรร่าเป็นตวัอย่าง
ปรากฏการณท์างฟิสกิสท์ีน่่าทงึทีสุ่ดทีเ่กดิขึน้ในอวกาศทีใ่กลพ้ืน้โลก มนัอาจปรากฏจากสิง่จางๆ 
เป็นวงน่ิง แลว้ระเบดิออกมาเป็นสตีา่งๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กีว่นิาท ีบางคร ัง้จะปรากฏเหมอืน
มนัจะแตะกบัพืน้ หรอืในเวลาอืน่อาจเห็นมนัพุ่งสูงขึน้สู่ทอ้งฟ้า แต่ความจรงิแลว้ แสงออโรรานั้น
เกดิขึน้ทีค่วามสูงจากพืน้โลก ประมาณ 100 ถงึ 300 กโิลเมตร บรเิวณทีอ่ยู่บรเิวณบรรยากาศช ัน้
บนที่อยู่ใกลก้บัอวกาศ ช่วงที่เหมาะสมในการชมแสงเหนือ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรอืฤดู
หนาว ช่วงเวลาประมาณ 22.00-24.00 น. (ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรท
ชาต ิไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได ้การเห็นแสงเหนือจงึไม่สามารถยนืยนัไดว้่าจะเห็นหรอืไม่
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลานัน้)  

วนัทีส่อง  เมอรม์งัส-์หมู่บา้นซาม-ิเมอรม์งัส-์กจิกรรมตามหาแสงเหนือ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลโวซโีร ่Lovozero (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

เมอรม์งัส ์เป็นทีต่ ัง้ของ หมู่บา้นซาม ิSami Village หมู่บา้นชาวพืน้เมอืงแหง่เขตทุนดรา้ สมัผสัถงึวถิี
ชวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดัง้เดมิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชม ฟารม์กวางเรนเดยีร ์โดยเลีย้งเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการเดนิทางรวมทัง้เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ และสมัผสั

ประสบการณน่ั์งรถลากเลือ่นโดยกวางเรนเดยีร ์ อกีทัง้ท่านจะไดศ้กึษาประวตัศิาสตรแ์ละสมัผสัวถิชีวีติของชาว
ซามิ โดยใชช้วีติตามหลกัธรรมชาต ิยดึถอืหลกั ธาตุทัง้สี ่คอื ดนิ น ้า ลม และไฟ และปัจจยัในการด ารงชวีติหา้
ขอ้คอื ความรกั ความสุข โชคชะตา เวรกรรม และสุขภาพ น าท่านชม ฟารม์สุนขัฮสักี ้สุนัขสายพนัธุพ์ืน้เมอืง
ของรสัเซยีหรอืไซบีเรยีนฮสักี ้จดัเป็นสุนัขขนาดกลาง ขนฟูแน่น จดัอยู่ในกลุ่มสุนัขใชง้าน มีตน้ก าเนิดทาง
ตะวนัออกของไซบีเรยี เพาะพนัธุม์าจากสุนัขในวงศส์ปิตซ ์มีลกัษณะขน 2 ช ัน้ฟูแน่น หางรูปเคียว หูเป็นรูป
สามเหลีย่มตัง้ชนั และลายทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ ไซบีเรยีนฮสักเีป็นสุนัขทีแ่ข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั 
และยดืหยุ่น เป็นคุณสมบตัทิีส่บืทอดจากบรรพบุรษุทีม่าจากสิง่แวดลอ้มทีห่นาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบเีรยี และ
จากการเพาะพนัธุข์องชาวชกุช ี(Chukchi) ทีอ่าศยัอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเอเชยี สุนัขถูกน าเขา้
มาในอลาสกา้ระหว่างชว่งตืน่ทองทีเ่มอืงโนม (Nome) และแพรเ่ขา้สู่สหรฐัอเมรกิา และประเทศแคนาดาในฐานะ
สุนัขลากเลือ่น ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นสุนัขเลีย้งตามบา้นในภายหลงัอย่างรวดเรว็ และใหท่้านสนุกกบักจิกรรม
ต่างๆ (กจิกรรมขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) อาทิ น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร ์หรอืใหอ้าหารสุนัขฮสักีใ้นฟารม์ ให ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82#%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B9%8C_(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

อาหารกวางเรนเดยีร ์รว่มกจิกรรมเล่นเกมสแ์บบพืน้เมือง เชน่ ชกัเย่อ เตะบอล หรอืใส่ชดุพืน้เมืองถ่ายรปูกบัมุม
สวยๆ ในหมู่บา้น สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเมอรม์งัส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
หลงัจากทานอาหารค า่และเขา้ทีพ่กัแลว้ พรอ้มกนัทีล่อ้บบีข้องโรงแรมเพือ่น าท่านเดนิทางออกไป
ตามล่าหาแสงเหนือหรอืปรากฏการณอ์อโรรา่ Northern Light อกีคร ัง้ซ ึง่เป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมทีม่แีสงเรอืงบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมกัจะเกดิขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก โดยบางคร ัง้
จะเรยีกว่า แสงเหนือหรอืแสงใต ้ขึน้อยู่กบัแหล่งก าเนิด (ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรทชาต ิไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได ้การเหน็แสงเหนือจงึไม่สามารถยนืยนัไดว้่าจะเห็น
หรอืไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลานัน้)  

วนัทีส่าม  เมอรม์งัส-์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเชค็เอา๊ทท์ีพ่กั จากน้ันน าท่านเก็บภาพความประทบัใจภายนอกพรอ้มทัง้เขา้ชม เรอืท าลายน ้าแข็ง

พลงังานนิวเคลยีรเ์ลนิน Lenin Ice Breaker หรอื Nuclear Powered Icebreaker เรอืส าหรบัการ
ส ารวจอารก์ตกิหรอืสงครามสอดแนม ซึง่เป็นเรอืตดัน ้าแข็งรุน่แรกของโลกและของรสัเซยีทีใ่ชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์
เปิดตวัเมือ่ปีค.ศ.1957 จอดเทยีบท่าอยู่ในเมอืงเมอรม์งัสแ์ห่งนี ้หลงัปลดประจ าการมากกว่า 8 ปี ในอดตีเรอืล านี้

ใชต้ดัน ้าแข็งเพือ่เปิดทางน ้าแข็งใหเ้รอืเดนิสมุทรในการขนส่งสนิคา้ ปัจจบุนัเปิดใหผู้ท้ีส่นใจและบุคคลทัว่ไปเขา้
ชม ชมภายในเรอืทีม่กีารตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ มากมาย อาท ิหอ้งประชมุ หอ้งควบคุม 
หอ้งบงัคบัการที่อยู่บนสุดของเรอื หอ้งแผนที่และสะพานกปัตนั เป็นตน้ (กรณีที่เรอืท าลายน ้าแข็งพลงังาน
นิวเคลียรปิ์ดเขา้ชม จะท าการสลับวันหรอืเปลี่ยนใหเ้ขา้ชม Naval Museum of the Northern Fleet 
Museum แทน เป็นพิพิธภณัฑท์หารเรอืแห่งกองทพัเรอืทางเหนือของรสัเซยี ตัง้อยู่ในเมืองเมอรม์งัส ์เปิดให ้
ประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมมาตัง้แต่ปีค.ศ.1946 ซึง่ไดร้บัการยอมรบัโดยทั่วไปว่าเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ดีที่สุดใน
เครอืข่ายพพิธิภณัฑก์องทพัเรอืทีบ่อกเล่าเร ือ่งราวเกีย่วกบัการพฒันาเรอืด าน ้านิวเคลยีร ์และการบนิทหารเรอื
รวมทัง้กองยานเหนือทัง้หมด ประกอบไปดว้ยสิ่งของต่างๆ ที่ส าคญัของมรดกทางทะเลรสัเซยีกว่า 65,000 
รายการ) จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั อนุสรณส์ถานอลัโยชา Alyosha Monument อนุสรณส์ถานของ
ทหารรสัเซยีกบัทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรอืนักบินเมื่อคร ัง้สงครามโลกคร ัง้ที ่2  โดยสรา้งขึน้บนเนินเขาที่

สามารถมองเห็นทศันียภาพของอ่าวโคล่า เพื่ออุทิศใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตทีส่ามารถตรงึกอง
ก าลงัเพือ่หยุดยัง้การรุกคบืจากกองทพัเยอรมนั อนุสรณแ์ห่งนีไ้ดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวรสัเซยีนาม 
Pokrovsky โดยเร ิม่ก่อสรา้งขึน้เมื่อปี 1974  เป็นรูปป้ันทหารถือปืนที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงกว่า 35.5 
เมตร น ้าหนักกว่า 5,000 ตนั ประกอบไปดว้ยค าจารกึต่างๆ เกีย่วกบัการสูร้บ และไดม้ีพธิเีปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวนัที่ 19 ต.ค.1974 ใหท่้านถ่ายรูปกบัโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั St.Nicholas Cathedral โบสถป์ระจ าเมือง
นิกายออรโ์ทดอกส ์ดว้ยรูปแบบการสรา้งโบสถค์ลา้ยโบสถอ์สัสมัชญัในมอสโคว ์สรา้งขึน้ในระหว่างปี 1986-
1989 ชว่งปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต ์ประชาชนต่างเรยีกรอ้งใหม้ีศูนยร์วมจติใจ โบสถนี์จ้งึสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบเรยีกง่ายแต่กลบัแฝงไวด้ว้ยความศรทัธาจากประชาชน และถ่ายรปูกบัป้อมปราการของเมอืง
เมอรม์งัส ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย ใหท่้านเตรยีมตวัเดนิทางสู่สนามบนิเมอรม์งัส ์
17.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU6324 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมี

การเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศหรอืตามตารางบนิ
ของสายการบนิ)* (โปรดระวงัเกีย่วกบัการจ ากดัน ้าหนักส าหรบักระเป๋าทีโ่หลดใตเ้ครือ่งท่านละ 1 
ชิน้ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั) 

18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิพุลโคโว่ นครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ใหท่้านรบัสมัภาระ พรอ้มน าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวั
เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เมอืงทีส่รา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเมือ่ปีค.ศ. 1703 นครแห่งนีม้ปีระวตัศิาสตรข์อง
การต่อสูข้องชาวเมอืงหลายคร ัง้ และยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการปฏวิตัริสัเซยีทีส่ ัน่สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้่า
เป็นเมืองทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เช ือ่มต่อกนัดว้ย แม่น ้า-ล าคลองอกี 86 สาย 
สวยงามจนไดร้บัฉายาว่า “ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนีเ้คยเป็นเมอืงหลวงเก่าของรสัเซยีมานานกว่า 200 
ปี ตวัเมอืงน้ันไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นนครทีส่วย และสมบูรณม์ากทีสุ่ดในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมอืง   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่   เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเพื่อชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดูหนาว (Hermitage Museum) ทีป่ระกอบดว้ย

หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนีเ้คยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสด็จเยอืนรสัเซยีของรชักาลที ่5 ของ
ไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณก์บัพระเจา้ซารนิ์โคลสั ที ่2 
ของรสัเซยีอกีดว้ย ปัจจบุนัพระราชวงันีไ้ดถู้กใชเ้ป็น พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล า้ค่าของ
โลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี ่ ปิกสัโซ  แรมบรนัด ์แวน
โกะ๊ จดัเป็นพิพธิภณัฑศ์ิลปะทีส่วยทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งหน่ึง (ในบางช่วงพระราชวงัเฮอรม์เิทจ
อาจจะมกีารปิดเขา้ชม ซึง่ส่วนใหญ่มไิดม้กีารแจง้ล่วงหน้า ดงันัน้ หากวนัทีเ่ดนิทางตรงกบัช่วงที่

ปิดเขา้ชม จะเปลี่ยนไปเขา้พระราชวงัอืน่ที่เปิดหรอืสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิดใหเ้ขา้ชมใน
ชว่งเวลาดงักล่าว) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น า ท่ า น เ ข ้ า ช ม Aurora Ship Museum พิ พิ ธ ภ ั ณ ฑ ์ เ ร ื อ ล า ด ต ร ะ เ ว น 

ที่ คุ ้ ม กั น เ ร ื อ ข อ ง ก อ ง ทั พ เ ร ื อ จ ั ด ร ว ร ร ดิ ร ั ส เ ซี ย ใ น ช่ ว ง ส ง ค ร า ม ร ั ส เ ซี ย -ญี่ ปุ่ น 
และยงัเคยเป็นส่วนหน่ึงของกองทพัเรอืบอบตกิและเขา้รว่มยุทธนาวีชอ่งแคบสึชมิะ เมื่อเดือนพฤศจกิายน ค.ศ.
1911 อดีตเรอืรบหลวงเคยไดไ้ปจอดทีก่รุงเทพมหานครเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของพระราชพิธบีรมราชาภเิษกของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้าในนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จากน้ันน า
ท่านเขา้ชม โบสถห์ยดเลอืด Savior on Split Blood Church สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่พระเจา้อเล็ก
ซานเดอรท์ี ่2 โดยสรา้งขึน้ในบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถูกลอบปลงพระชนมใ์นปีค.ศ. 1881 โบสถนี์ม้ี
การก่อสรา้งที่ประกอบไปดว้ยสีสนัที่สวยงามมียอดโบสถส์ูงถึง 81 เมตร จุผูค้นไดถ้ึง 1,600 คน โดยมีการ
ออกแบบการแขง่ขนัจากสถาปนิกทีม่ีช ือ่เสยีงมากมาย กอ่นจะทรงคดัเลอืกแบบของสถาปนิกอลัเฟรด ปารแ์ลนด ์
และท่านเจา้อาวาสอกี 2 องคท์ีร่ว่มกนัคิดแบบ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยี รูปแบบไดอ้ิทธพิลจากการสรา้ง
มหาวหิารเซนตบ์าซลิทีจ่ตัุรสัแดงในกรุงมอสโคว ์และโบสถย์าโลสลาฟ การก่อสรา้งใชเ้วลานานถึง 24 ปี และ
เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 6 ส.ค. 1907 การตกแต่งอาคารใชว้สัดุหลายอย่างหลากหลาย เชน่ อฐิ, หนิแกรนิต, 
หนิอ่อน, ทองแดงปิดทอง และโมเสคต่างๆ ถูกออกแบบและจดัท าการศลิปินถงึ 30 คน และถอืว่าเป็นโบสถท์ีม่งีาน
โมเสคทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกก็ว่าได ้จากน้ันใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองจากย่านใจกลางเมืองของนคร
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ไม่ว่าจะเป็นมาทรอชกา้ หรอืตุก๊ตาแม่ลูกดก หรอืกล่องดนตรรีปูสถานทีด่งัต่างๆ ของรสัเซยี 
และงานฝีมอื รวมทัง้ผลติภณัฑก์นัหนาว อาท ิผา้คลุมไหล่ ถุงมอืแบบเก๋ๆ น่ารกัๆ ในราคาย่อมเยา เป็นตน้ 

  ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้   เซนตปี์เตอรส์เบริก์-พุชกิน้-เซนตปี์เตอรส์เบริก์-มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) อกีหน่ึงเมืองท่อเทีย่วทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดของรสัเซยี ตัง้อยู่ในเขตนคร
สหพนัธเ์ซนตปี์เตอรส์เบริก์ ห่างออกไปประมาณ 24 กโิลเมตร ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ปีในปีค.ศ.1710 โดยตวัเมือง
แห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเนวา แม่น ้าสายส าคญัอีกสายหน่ึงของประเทศ และปัจจุบนัเมืองพุชกิน้ไดก้ลายเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากแห่งหน่ึง ทีเ่ต็มไปดว้ยพระราชวงัและมีความส าคญัต่อประวตัศิาสตรอ์นั
ยาวนานของประเทศ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) พระราชวงัฤดูรอ้นที่มี
ช ือ่เสยีงมากแห่งหน่ึงของโลก สวนสวยทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ทีก่ว่า 107 เฮคเตอร ์ภายในสวนแบ่งออกเป็นสวนแบบเก่า
และสวนแบบองักฤษ ซึง่ถูกคั่นกลางดว้ยบ่อน ้าขนาดใหญ่ อกีทัง้ยงัมีพาวลิเลีย่นทีส่วยงาม ซงึมคีวามส าคญัทาง
สถาปัตยกรรมและประวตัิศาสตรอ์ีกแห่งหน่ึงของเมือง โดยพระราชวงัน้ันสรา้งขึน้ในชว่งสมยัพระเจา้ปีเตอร ์
มหาราช หรอืในชว่งระหว่างปี 1717-1723 และสรา้งใหม่ในชว่งระหว่างปี 1743-1756 พระราชวงัแคทเธอรนี
เป็นพระราชวงัหลวงอนัเป็นที่พักผ่อนในฤดูรอ้นของพระมเหสีองคโ์ปรดคือ พระนางแคทเธอรนีที่ 1 โดย
พระราชวงัถูกสรา้งขึน้ในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก ตกแต่งประดบัประดาผนังหอ้งดว้ยลายปูนป้ันต่างๆ 
เพดานเขยีนภาพเฟรสโกท้ีม่ีความสวยงามมาก ชมดา้นนอกของหอ้งอ าพนั (Amber Room) เป็นหอ้งที่

ไม่ควรพลาดชม ภายในหองน้ันไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามมากที่สุดหอ้งหน่ึงในพระราชวงัแคทเธอรนี 
โดยเฉพาะภาพที่ใชต้กแต่งตามผนังและเพดานน้ัน ส่วนใหญ่มักสรา้งขึน้จากอ าพันทั้งหมด ตกแต่งดว้ย
ทองค าเปลวและกระจกอย่างวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาว่าเป็น สิง่มหศัจรรยท์ี ่8 ของโลกดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟในนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื่อน าท่านเดินทางสู่กรุงมอสโควโ์ดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train / Sapsan Train (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)   
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81


 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก   มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านชมเมืองมอสโคว ์น าท่านสู่ จตัุรสัแดง Red Square ทีม่ีความส าคญัในหนา้ประวตัิศาสตรก์ารเมือง

รสัเซยี เป็นสถานทีส่ าคญัตัง้อยู่ใจกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลก เป็นสถานทีเ่ก็บศพเล
นินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน ใหท่้านไดถ้่ายภาพอาคารแห่งนี้ และ
ดา้นหนา้จตัุรสัแดงน้ัน เป็นทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศู่นยข์องรสัเซยี และมลีานกวา้งของจตัุรสัแดงนีม้พีืน้ทีก่วา้ง 695 
เมตร ยาว 130 เมตร ท าหนา้ทีเ่ป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั บรเิวณจตัุรสั
แดงยังประกอบไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ ์
ประวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม เป็นตน้ ใหท่้านถ่ายรปูกบั วหิารเซนตบ์าซลิ สญัลกัษณข์องกรุง
มอสโควท์ี่ สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานที่ 4 จอมโหด ดว้ยศิลปะรสัเซยีโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสนั 
สวยงาม จนนักท่องเทีย่วเรยีกกนัว่า โบสถล์ูกกวาด สรา้งโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev โดย
ค าสัง่ของพระเจา้อวีานที ่4 หรอืกษตัรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีม้าก 
จงึมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถ
สรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านีไ้ดอ้กี  
จากน้ันอสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กมุ Gum Department Store ทีห่รหูรามากทีสุ่ดในรสัเซยี 
แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลก เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี ตวัอาคารและภายในตกแต่งอย่าง
งดงามหรหูรา   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ “ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ หรอื เลนินฮลิส ์Sparrow Hills” จุดชมววิทีม่องเห็นทศันียภาพ

ของกรุงมอสโควที่อยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนีเ้ป็นทีต่ ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็นจุด
ชมววิทีส่วยทีสุ่ดในมอสโคว ์และใหท่้านถา่ยรูปกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวทิยาลยัมอส
โคว  ์เป็นมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรสัเซยี โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลินที่เป็น
เอกลกัษณข์องการก่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการ
รสัเซยีในชว่งเวลาน้ัน มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการตัง้ช ือ่ตามเขาในปี 1940 จากน้ันน าท่านชม สถานีรถไฟใต้
ดินกรุงมอสโคว ์ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขา้กับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน จนไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานี
รถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกทีม่ีศลิปะทีง่ดงามยิง่ และยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีช่าวรสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิห ้
เห็นถึงความยิง่ใหญ่ มีประวตัิศาสตร ์ความเป็นชาตนิิยม และวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่ง
ของแต่ละสถานีน้ันมีความแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร ือ่งแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน ลว้น
แลว้แต่ประณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี ้ จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนนอารบตั (Arabat 
Street) ชือ่ถนนนีป้รากฏมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดีตเป็นทีอ่ยู่ของชนช ัน้ขนุนาง และศิลปินทีม่ีผูอุ้ปถมัภ ์
ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่กัของสมาชกิระดบัสูงของพรรคคอมมวินิสต ์ปัจจบุนัถนน
อารบตักลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดของรสัเซยี เป็นแหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้น
กาแฟ เป็นตน้   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Hard Rock Cafe 
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็  มอสโคว-์สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ  สญัลกัษณข์องอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจดุก าเนิดแห่งประวตัศิาสตร ์

รสัเซยี ทีม่อีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิโดล
โกรูก ีมีรบัสั่งใหส้รา้งเพือ่ใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมือนหวัใจของกรุง
มอสโคว ์ตามความเชือ่ของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติของพระเจา้ ปัจจบุนัพระราชวงัเครมลนิเป็นพพิธิภณัฑ ์
และทีต่ ัง้สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราชและสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ 
อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงทีเ่กา่แกส่ าคญัและใหญ่ทีสุ่ดในเครมลนิ โดยสรา้งทบัลงบนโบสถ ์
ไมเ้กา่ทีม่มีากอ่นแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่ หอระฆงัพระเจา้อวีาน และชมระฆงัยกัษ ์
ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวนัละ 4 รอบเท่าน้ันคือ 10.00 /12.00 / 
14.30  /16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังน้ันกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง เคร่งครดั) จากน้ันชม 



 

พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์ซ ึง่เป็นทีเ่ก็บสมบตัลิ า้ค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนัไดแ้ก ่บลัลงักเ์พชร บลัลงัก ์
งาชา้ง ราชรถทองค า เคร ือ่งบรรณาการจากราชวงศต์่างๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่สีเตอรท์ีห่าชมไดย้ากยิง่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเขา้ชม วหิารเซนต ์เดอะซาเวยีร ์ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ที่ทรงช่วยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จาก
สงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์น
ขณะน้ันไดส้ ัง่ใหทุ้บโบสถท์ิง้ เพือ่ดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก จนเมือ่ปีค.ศ.1994 ประธานาธบิดี
บอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีารกอ่สรา้งวหิารขึน้มาใหม่ ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึง่จ าลองของเดมิได ้
เกือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารนี้จึงกลบัมายืนหยดัที่เดิมอีกคร ัง้ โดยสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และท าพิธีเมื่อวนัที่ 19 
สงิหาคม ค.ศ.2000 ปัจจบุนัวหิารนีใ้ชใ้นการประกอบพธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี  

 จากน้ันน าท่านเดนิทางต่อสู่ ย่านตลาดอสิมายลอฟสกี ้Ismaylovsky Market ศูนยก์ลางการคา้ขายของ
ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรงุมอสโคว ์อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนิดในราคาทีถู่กทีสุ่ด อาทเิชน่ 
นาฬกิารสัเซยี, ตุก๊ตาแม่ลูกดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของทีร่ะลกึต่างๆ และอืน่ๆ อกีมากมาย    

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเซเรเม็ตเยโว่ กรุงมอสโคว ์ 
เน่ืองจากการจราจรในกรุงมอสโควค์่อนขา้งหนาแน่นและใชเ้วลาการเดนิทางทางค่อนขา้งมาก 
จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งเผือ่เวลาในการเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอโรฟล็อต เทีย่วบนิที ่SU270 

วนัทีแ่ปด สนามบนิสุวรรณภูม ิ

08.20 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ.. 
 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

ในประเทศรสัเซยี จะมวีนัหยุดและวนัปิดการเขา้ชมสถานทีแ่ละพระราชวงัตา่งๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัรท์ี่

เดนิทาง สถานทีใ่ดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเขา้สถานทีอ่ืน่ทดแทนหรอื
คนืเงินคา่เขา้ชมให ้กรณีทีไ่ม่สามารถจดัทดแทนได ้

 

ก าหนดการเดนิทาง   23-30 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. 2562 
อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ต า่กว่า 25 ท่าน 

 

 

**ไม่รวมทปิคนขบั ไกดท์อ้งถิน่ในมอสโคว ์พระราชวงั เซนตปี์เตอรส์เบริก์ เมอรม์งัส ์และทปิหวัหน้าทวัร ์ 
ท่านละ 2,800 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นคณะออกเดนิทาง ** 

**กรณีผูโ้ดยสารทีซ่ ือ้ทวัรแ์บบไม่ใชต้ ัว๋ ต ัว๋จะไม่รวมใหต้ลอดทัง้เสน้ทางและสายการบนิภายในประเทศรสัเซยี** 
*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ *** 
*** โรงแรมในรสัเซยีไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากไดร้บัการยนืยนั

การจองทวัรท์นัท ีท่านละ 20,000 บาท 
• กรณีท่านทีม่ีต ั๋วของสายการบินอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ั๋วโดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้

ล่วงหนา้เน่ืองจากจะตอ้งท าการตรวจสอบหอ้งพกัและบรกิารเพิม่เตมิจากทีน่ั่งทีม่ ี
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิแอโรฟล็อต ช ัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มอสโคว-์เมอรม์งัส-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ // 

มอสโคว-์กรงุเทพฯ และรวมถงึรถไฟระหว่างเมอืง เซนตปี์เตอรส์เบริก์-มอสโคว ์ช ัน้มาตรฐาน 

พกัหอ้งคูท่่านละ 77,500 บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 7,900 บาท 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 75,900 บาท 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง ท่านละ 72,900 บาท 
ผูใ้หญ่ทีไ่ม่ใชต้ ัว๋ ท่านละ 44,900 บาท 
เดก็ไม่ใชต้ ัว๋ อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 44,900 บาท 
เดก็ไม่ใชต้ ัว๋ อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 41,900 บาท 



 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง) **บางเมอืงอาจไม่มเีตยีงเสรมิ อาท ิเมอืงเมอรม์งัส ์เป็นตน้** 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการ ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ที่อายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) 
• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่ีการเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่25 เม.ย.

2562 และท่านตอ้งช าระเพิม่หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ  
• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมัต่อท่าน ท่านละ 1 ช ิน้)  
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าบรกิารและค่าทปิส าหรบัพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง (ท่านจะดูแลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง) 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ของรสัเซยี ทปิมคัคุเทศกใ์นเขตพระราชวงั และ ค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบั

พรอ้มคณะ ท่านละ 2,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นคณะออกเดนิทาง) 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่มแีจกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าวซีา่ส าหรบัชาวต่างชาต ิ
• ส าหรบัราคานีบ้รษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทวัร ์ส่วนที่เหลือกรุณาช าระทัง้หมดก่อน
เดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
การยกเลกิ 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารของท่านน้ันๆ 

(เงือ่นไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ) 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดยืน่วีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูต

เรยีกเก็บ (กรณีมกีารยืน่วซีา่) 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้ (กรณีมกีารยืน่วซีา่) แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

ค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรมหรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาติ หรอืเหตุการณจ์ลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ีเหตุท าใหไ้ม่
สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง
พจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 



 

o บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นความรบัผิดชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบต่อการสูญหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ท่านทีม่ีอาการแพอ้าหาร มีปัญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมีการใชย้าเฉพาะ รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการดูแล
เป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ตอ้งใชว้ีลแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิัทใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รสัเซยี มีการรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเร ือ่งการสูบบุหร ีแ่ละมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair) 

เด็ก และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัจะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้
ชมน้ัน ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่าง
การเดนิทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัจะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากได ้
ช าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นชว่งอสีเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอใหพ้จิารณา
กอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่อาจจะไดเ้ป็น 
1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัใน

เมอืงเต็ม บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในรสัเซยีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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