
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอสโคว ์- เมอรม์งัส ์6 วนั 4 คืน 

ตามลา่หาแสงเหนือท่ีเมอรม์งัส ์ชมจตัรุสัแดง พระราชวงัเครมลินท่ียิง่ใหญ่ 

ทวัรส์ถานีรถไฟใตดิ้น ท่ีตกแต่งสถานีอยา่งดงามไม่ซ า้ใคร 

วิหารเซนตบ์าซิล เขา้ชมโบสถเ์ซนตเ์ซเวียร ์ชอ้ปป้ิงถนนอารบตั 

ทานม้ือค ่าท่ีรา้น Hard Rock Cafe 

โดยสายการบินไทย (TG) 

  

 

 

 

เยือนดินแดนประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศแรกในโลกที่ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ

สมบรูณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมคอมมวินสิตใ์นแนว

มาร์กซิสต์ไดส้ าเร็จตั้งแต่ค.ศ.1917 จนถึงกาลล่มสลายเมื่อค.ศ.1991 และปัจจบุันไดป้รับเปลี่ยนการ

ปกครองและเศรษฐกิจมาสู่ระบบประชาธิปไตย และเศรษฐกิจแบบตลาดเปิด และรอการมาเยือนจาก

นกัทอ่งเที่ยวทัว่โลก กบัสถานที่นา่สนใจตา่งๆ มากมายรวมทัง้ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน  

มอสโคว ์   เมอืงหลวงของสหพนัธรัฐรัสเซีย และมปีระวตัศิาสตรอ์นัเกา่แกแ่ละยาวนาน  

เมอรม์งัส ์ เมืองท่าทางตอนเหนือของรัสเซีย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมืองที่อยู่ติดกับ

ประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์เป็นเมอืงทา่ที่ส าคัญในการมุง่หนา้สูเ่ขตอารค์ตกิ และเป็นสถานที่

ที่สามารถชมปรากฏการณธ์รรมชาตแิสงเหนอื  

 

ก าหนดการเดินทาง  16-24 ก.พ. / 2-7 มี.ค. / 23-28 มี.ค. 2562 

และ 28 มี.ค.-2 เม.ย. 2562 
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Russia Northern Light Explorer  
6 days 4 nights 



 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - มอสโคว ์

07.00 น. นดัคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย  

เจา้หนา้ที่พรอ้มคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

10.50 น. ออกเดินทางส ูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 

17.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสือ

เดินทาง รอรับสมัภาระเรียบรอ้ย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูใ่จกลางกรงุมอสโคว ์Moscow (เวลาทอ้งถ่ินชา้

กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัท่ีสอง  มอสโคว-์เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน  สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดก าเนิดแห่ง

ประวัติศาสตรร์ัสเซียที่มีอายยุาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยริู โดลโกรกูี มีรับสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกันศัตร ูในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาที่เป็น

เหมือนหัวใจของกรงุมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซีย เครมลินเป็นที่สถิตของพระเจา้ ปัจจบุัน

พระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ ์และที่ตั้งสถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ

ระฆงัของอีวานมหาราช และสิ่งกอ่สรา้งอ่ืนๆ อีกมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วิหารหลวงที่เกา่แกส่ าคัญ

และใหญ่ที่สดุในเครมลิน โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้กา่ที่มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชม

ป้อมปืนใหญ่ หอระฆังพระเจา้อีวาน และชมระฆังยักษท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก (หมายเหต:ุ จ ากัดรอบเวลาในการ

เขา้ชมเพียงวนัละ 4 รอบเทา่นัน้คือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหัสบดี) ดงันัน้กรณุาตรงตอ่

เวลานดัหมายอย่างเคร่งครัด) จากนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ซ่ึงเป็นที่เก็บสมบัติล า้ค่าของ

กษตัริยร์ัสเซีย อนัไดแ้ก ่บัลลงัเ์พชร บัลลงักง์าชา้ง ราชรถทองค า เคร่ืองบรรณาการจากราชวงศต์า่งๆ ใน

ยโุรป รวมถึงไขอี่สเตอรท์ี่หาชมไดย้ากย่ิง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (หรือแบบกล่องกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือ

เวลาบินของเที่ยวบินภายในประเทศรัสเซีย) 

 จากนัน้น าท่านเตรยีมตวัเดินทางส ู่ สนามบินเซอเรเมทเยโว่ เพ่ือน าท่านเดินทางส ูเ่มืองเมอรม์งัส ์

15.40 น. ออกเดินทางจากมอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1324 (สายการบินและ

เวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ) 

18.05 น. เดินทางถึงเมืองเมอรม์งัส ์Murmansk เมืองท่าท่ีตัง้อย ู่ทางตอนเหนือของรสัเซีย รับสมัภาระและเดิน

ทางเขา้สู่ใจกลางเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองเมอร์มังส์ เมืองท่าของรัฐเมอร์มังส์  หรือ มรู์มันส์ค     

ออ๊บลาส Murmansk Oblast ตัง้อยู่บริเวณอา่วโคลา Kola Bay โดยมแีหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมทุร เป็นเมอืงที่

อยู่ติดกบัประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซ่ึงเป็นเมอืงทา่ที่ส าคัญในการมุง่หนา้สูเ่ขตอารค์ติก 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรม Poliarnie Zori Murmansk Park Inn by Radisson หรือระดบัเทียบเทา่ 

หลงัจากเขา้ท่ีพกัแลว้ พรอ้มกนัท่ีลอ้บบ้ีของโรงแรมเพ่ือน าท่านเดินทางออกไปชมแสงเหนือ หรอื 

ปรากฏการณอ์อโรรา่ Northern Light ซ่ึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองบนทอ้งฟ้า

ในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิด ข้ึนในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า  แสง

เหนือ หรือ แสงใต  ้ข้ึนอย ู่กบัแหล่งก าเนิด ปรากฏการออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทาง

ฟิสิกสท่ี์น่าท่ึงท่ีสดุท่ีเกิดข้ึนในอวกาศท่ีใกลพ้ื้นโลก มนัอาจปรากฏจากส่ิงจางๆ เป็นวงน่ิง แลว้

ระเบิดออกมาเป็นสีต่างๆ พ ุ่งกระจายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที บางครัง้จะปรากฏเหมือนมนัจะแตะ

กบัพ้ืน หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมนัพ ุ่งสงูข้ึนส ู่ทอ้งฟ้า แต่ความจริงแลว้แสงออโรรานัน้เกิดข้ึนท่ี

ความสงูจากพ้ืนโลกประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณบรรยากาศชั้นบนท่ีอย ู่ใกลก้ับ

อวกาศ ช่วงท่ีเหมาะสมในการชมแสงเหนือคือประมาณเดือนต.ค.-มี.ค. หรือฤดหูนาว ช่วงเวลา

ประมาณ 22.00-24.00 น. (ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไมส่ามารถ



 

ก าหนดล่วงหนา้ได้ การเห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัไดว่้าจะเห็นหรือไม่ข้ึนอย ู่กบัสภาพ

อากาศเอ้ืออ านวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลานัน้)  

วนัท่ีสาม  เมอรม์งัส-์หม ูบ่า้นซามิ-เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเก็บภาพความประทับใจภายนอกกับ เรือท าลายน ้าแข็งพลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน Lenin Ice 

Breaker เรือส าหรับการส ารวจอาร์กติกหรือสงครามสอดแนม ซ่ึงเป็นเรือตัดน า้แข็งร ุ่นแรกของโลกและ

ของรัสเซียที่ใชพ้ลังงานนิวเคลียร ์เปิดตวัเมื่อปีค.ศ.1957 จอดเทียบทา่อยู่ในเมอืงเมอรม์งัสแ์ห่งนี้ หลงัปลด

ประจ าการมากกว่า 8 ปี ในอดีตเรือล านี้ใชต้ัดน า้แข็งเพ่ือเปิดทางน า้แข็งใหเ้รือเดินสมทุรในการขนส่งสินคา้ 

ปัจจบุันเปิดใหผู้ท้ี่สนใจและบคุคลทัว่ไปเขา้ชมชมภายในเรือที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ย

หอ้งต่างๆ มากมาย อาทิ หอ้งประชมุ หอ้งควบคมุ หอ้งบังคับการที่อยู่บนสดุของเรือ หอ้งแผนที่ และ

สะพานกัปตัน เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ Lovozero (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเมอร์มังส ์เป็นที่ตั้งของ หม ู่บา้นซามิ Sami Village หม ู่บา้นชาวพ้ืนเมือง

แห่งเขตทนุดรา้ สัมผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามิที่ใช ้

ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบรุษุ ในแถบตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดิเนเวีย โดยสืบ

สานวิถีชวิีตดัง้เดิมมาจนปัจจบุัน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่านชม ฟารม์กวางเรนเดียร ์โดยเลี้ยงเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการเดินทางรวมทั้งเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ และ

สัมผัสประสบการณ์  นั่งรถลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์  รถสโนว์โมบิล อีกทั้งท่านจะได้ศึกษา

ประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ โดยใชช้ีวิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตทุั้งสี่ คือ ดิน 

น า้ ลม และไฟ และปัจจยัในการด ารงชวิีต 5 ขอ้คือ ความรัก ความสขุ โชคชะตา เวรกรรม และสขุภาพ สนกุ

กบักิจกรรมตา่งๆ โดยไมม่ีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม (กิจกรรมขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) อาทิ ชมฟารม์สนุขัฮัสกี้ นัง่

รถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลื่อน นัง่ลากเลื่อนที่ลากโดยรถสโนวโ์มบิลตะลยุหิมะ ใหอ้าหารกวางเรนเดียร ์

ร่วมกิจกรรมเลน่เกมสแ์บบพ้ืนเมือง เชน่ ชกัเย่อ เตะบอล หรือใสช่ดุพ้ืนเมืองถ่ายรปูกบัมมุสวยๆ ในหมูบ่า้น  

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองเมอรม์งัส ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรม Poliarnie Zori Murmansk Park Inn by Radisson หรือระดบัเทียบเทา่ 

หลงัจากเขา้ท่ีพักแลว้ พรอ้มกนัท่ีลอ้บบ้ีของโรงแรมเพ่ือน าท่านเดินทางออกไปตามล่าหาแสง

เหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกครัง้ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมี

แสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดข้ึนในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครัง้จะ

เรียกว่า แสงเหนือหรือแสงใต ้ข้ึนอย ู่กบัแหล่งก าเนิด (ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดลว่งหนา้ได ้การเห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัไดว่้าจะเห็น

หรอืไมข้ึ่นอย ูก่บัสภาพอากาศเอ้ืออ านวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลานัน้)  

วนัท่ีส่ี   เมอรม์งัส-์มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเช็คเอ๊าทท่ี์พกั จากนั้นน าท่านชม อนสุรณส์ถานอลัโยชา Alyosha Monument อนสุรณ์สถาน

ของทหารรัสเซียกบัทหารโซเวียต และเหล่าลกูเรือนกับินเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยสรา้งขึน้บนเนิน

เขาที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของอา่วโคล่า เพ่ืออทุิศใหก้บัเหลา่ทหารกองทพัของโซเวียตที่สามารถตรึง

กองก าลังเพ่ือหยดุยั้งการรกุคืบจากกองทัพเยอรมัน อนสุรณ์แห่งนี้ไดร้ับการออกแบบจากสถาปนิกชาว

รัสเซียนาม Pokrovsky โดยเร่ิมก่อสรา้งขึน้เมื่อปี 1974  เป็นรปูป้ันทหารถือปืนที่มีขนาดใหญ่และมีความสงู

กว่า 35.5 เมตร น า้หนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบไปดว้ยค าจารึกต่างๆ เก่ียวกับการสูร้บ และไดม้ีพิธีเปิด

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 1974 ใหท้่านถ่ายรปูกับโบสถเ์ซนตน์ิโคลัส St. Nicholas Cathedral โบสถ์

ประจ าเมืองนิกายออร์โธดอกส ์ดว้ยรปูแบบการสรา้งโบสถ์คลา้ยโบสถ์อัสสัมชัญในมอสโคว ์สรา้งขึ้นใน

ระหวา่งปี 1986-1989 ชว่งปลายการปกครองแบบคอมมิวนสิต ์ประชาชนตา่งเรียกรอ้งใหม้ีศนูยร์วมจิตใจ 

โบสถน์ีจ้ึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรียกงา่ยแตก่ลบัแฝงไวด้ว้ยความศรัทธาจากประชาชน และถ่ายรปู

กบัป้อมปราการของเมอืงเมอรม์งัส ์



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบกลอ่ง 

 จากนัน้น าท่านเดินทางส ูส่นามบินเมอรม์งัส ์

13.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1321 (สายการบินและเวลาบินอาจมี

การเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศหรือตามตาราง

บินของสายการบิน) 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเซอเรเมทเยโว่ กรงุมอสโคว ์ใหท้่านรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตัว

เมอืงมอสโคว ์    

 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีต

เป็นที่อยู่ของชนชั้นขนุนางและศิลปินที่มีผูอ้ปุถัมภ ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านที่พัก

ของสมาชิกระดับสงูของพรรคคอมมิวนิสต ์ปัจจบุันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สดุของ

รัสเซีย เป็นแหลง่ของศิลปิน จิตรกร รา้นขายของที่ระลึก รา้นกาแฟ เป็นตน้   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบพ้ืนเมืองท่ีฮารด์รอ็คคาเฟ่ 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้   มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี เข ้ากับ

สถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบ โดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกสี 

หินอ่อน จนไดร้ับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้ินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามย่ิง และยังเป็น

สิ่งก่อสรา้งที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติ ให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็น

ชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนัน้มีความแตกต่างกันดว้ย 

ประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน ลว้นแลว้แต่ประณีตสวยงาม หากไดม้าเยือน

แดนหมีขาวแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเขา้ชม วิหารเซนต ์เดอ ซาเวียร ์ สรา้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1839 ในสมัยพระ

เจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ที่ทรงช่วย

ปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปีค.ศ.1990 

สตาลินผูน้ าพรรคคอมมวินสิตใ์นขณะนัน้ไดส้ัง่ใหท้บุโบสถท์ิ้ง เพ่ือดดัแปลงเป็นสระว่ายน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

จนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน ไดอ้นมุตัิใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึน้มาใหม ่ดว้ยเงนิบริจาค

ของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอร์เซ็นต ์วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดย

สรา้งเสร็จสมบรูณ์ และท าพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2000 ปัจจบุันวิหารนี้ใชใ้นการประกอบพิธีกรรม

ส าคัญระดบัชาติของรัสเซีย 

 น าทา่นสู ่จตัรุสัแดง Red Square ที่มคีวามส าคัญในหนา้ประวตัิศาสตรก์ารเมอืงรัสเซีย เป็นสถานที่ส าคัญ

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็นจัตรุัสที่สวยงามที่สดุในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของ

ประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน ใหท้่านไดถ้่ายภาพอาคารแห่งนี้ และดา้นหนา้จัตรุัส

แดงนัน้เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศนูยข์องรัสเซีย และมลีานกวา้งของจตัรุัสแดงนี้มพ้ืีนที่กวา้ง 695 เมตร ยาว 

130 เมตร ท าหนา้ที่เป็นสถานที่จดังานส าคัญต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยคุหลายสมยั บริเวณจตัรุัสแดงยัง

ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์

ประวตัิศาสตรร์ัสเซีย และหา้งสรรพสินคา้กมุ เป็นตน้ ใหท้า่นถ่ายรปูกบั วิหารเซนตบ์าซิล สญัลกัษณข์อง

กรงุมอสโคว์ ที่สรา้งขึ้นโดยพระเจา้อีวานจอมโหด อนสุรณ์สถานของผู้น าพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจบุันล่ม

สลายไปกับความย่ิงใหญ่ของสหภาพโซเวียต  สรา้งในสมัยพระเจา้อีวานที่ 4 จอมโหด ดว้ยศิลปะรัสเซีย

โบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนกัท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ยศิลปะ

รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev โดยค าสัง่ของพระเจา้อีวานที่ 4 หรือ กษตัริยอี์วาน

ผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพ่ือไมใ่หส้ถาปนกิผูน้ัน้สามารถสรา้งสิ่งที่สวยงามกวา่นีไ้ดอี้ก   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ 

(เนื่องจากการจราจรในกรงุมอสโควค์่อนขา้งหนาแนน่และใชเ้วลาการเดินทางทางค่อนขา้งมาก จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งเผือ่เวลาในการเดินทางสูส่นามบิน) 



 

18.40 น. ออกเดินทางส ูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 

วนัท่ีหก  กรงุเทพฯ 

07.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณอ่ื์นๆ ท่ีไม่คาดคิด

หรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

ประเทศรสัเซียมีวนัหยดุและวนัปิดการเขา้ชมสถานท่ีและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัรท่ี์เดินทาง 

สถานท่ีใดปิดโดยไมไ่ทราบลว่งหนา้ บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเขา้สถานท่ีอ่ืนทดแทน หรือ คืนเงินค่า

เขา้ชมให ้กรณีท่ีไมส่ามารถจดัทดแทนได ้

 

ก าหนดการเดินทาง  16-24 ก.พ. / 2-7 มี.ค. / 23-28 มี.ค. 2562 

และ 28 มี.ค.-2 เม.ย. 2562 
 

Russia Northern Light Explorer 6 Days / TG 

มอสโคว-์เซน้ตปี์เตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน 7 วนั 

23-28 มี.ค. / 

28 มี.ค.-2 เม.ย.62 

16-24 ก.พ. / 

2-7 มี.ค.62 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 67,900 69,500 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 64,900 66,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสริมเตียง) 62,900 64,900 

พักเดี่ยวเพ่ิม ทา่นละ 5,900 5,900 

ราคาไมร่วมตัว๋โดยสาร  

(ไมร่วมทัง้ตัว๋หัวทา้ยและตัว๋บินภายในประเทศรัสเซีย) 

31,300 31,300 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,300 บาท 

ช าระพรอ้มค่าทวัรก์อ่นคณะออกเดินทาง ** 
 

*** บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม *** 

*** โรงแรมในรสัเซีย ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสรมิ *** 
 

หมายเหต ุ

• อัตราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผ ู้โดยสารท่ีเป็นผ ู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมัดจ า 

หลงัจากไดร้บัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือรว่มเดินทางโดยไม่ใชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์กรณุาแจง้ลว่งหนา้เน่ืองจากจะตอ้งท าการตรวจสอบหอ้งพกัและบรกิารเพ่ิมเติมจากท่ีนัง่ท่ีมี 

• กรณีท่านท่ีตอ้งการอย ูต่่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไมส่ามารถเปล่ียนสนามบินท่ีบิน

ออกได ้และอย ู่ต่อไดไ้ม่เกิน 7 วนั นบัจากวนักลบัออกจากปลายทาง (รสัเซีย) มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋

กลบัท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงอีกได ้ 
 

อตัราน้ีรวมบรกิาร 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เสน้ทาง กรงุเทพฯ- มอสโคว-์กรงุเทพฯ และตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศรัสเซีย เสน้ทาง มอสโคว-์เมอรม์งัส-์มอสโคว ์ชัน้ประหยัด 

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ



 

• ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ, ค่ารถรับสง่ระหวา่งน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษสีนามบินทกุแห่งที่ม ี

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับซ่ึงเด็กอายตุ า่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกิน 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ อนัเกิดจากอบุัติเหต ุอาทิ ค่า

ตัว๋โดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออ่ืนๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบริษทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน า้มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 3 

ต.ค.  2561 และทา่นตอ้งช าระเพ่ิมหากมกีารเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน   

• ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

อตัราน้ีไมร่วมบรกิาร 

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น)  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินในประเทศรัสเซียก าหนด (23 กิโลกรัมตอ่ทา่น)  

• ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าบริการยกกระเป๋าทกุแห่ง 

• ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ทิปไกดท์อ้งถ่ินของรัสเซีย และ ค่าทิปทิปหัวหนา้ทัวรท์ี่เดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ ท่านละ 2,300 

บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที่เหลือกอ่นคณะออกเดินทาง) 

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพ่ิมเองค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด  

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

• ค่าวีซ่าส าหรับชาวตา่งชาติ 

• ส าหรับราคานีบ้ริษทัจะไมร่วมค่าภาษทีอ่งเที่ยวหากมกีารเก็บเพ่ิม 

• ค่าประกนัการเดินทางที่นอกเหนอืจากรายการทวัร ์

การช าระเงิน  

กรณุาช าระเงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่านส าหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือกรณุาช าระทั้งหมด

กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิก 

▪ หากมกีารยกเลิกเกิน 45 วนัท าการแตไ่มเ่กิน 90 วนัท าการ บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของทา่น

นัน้ๆ (เงือ่นไขค่ามดัจ าตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 

▪ หากมกีารยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 วนัท าการ บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจ าทัง้หมด 

▪ หากมกีารยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัท าการ บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามัดจ า 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่

สถานทตูเรียกเก็บ (กรณีมกีารย่ืนวีซ่า) 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวีซ่าผา่นแลว้ (กรณีมีการย่ืนวีซ่า) แจง้ยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่ามดัจ า  

▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตกุารณท์างการเมอืง และภยัธรรมชาติ บริษทัจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภยัธรรมชาติ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศที่ผูเ้ดินทางก าลังจะไป หากมเีหตกุารณต์่างๆ เกิดขึน้และ

มเีหตทุ าใหก้ารเดินทาไมส่ามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ จนกวา่จะไดร้ับการยืนยัน

จากสายการบิน โรงแรม หรือหนว่ยงานจากตา่งประเทศที่บริษทัทวัรต์ิดตอ่วา่สามารถคืนเงนิได ้

o บริษทัจะไมร่ับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายเนือ่งจากภยัธรรมชาติ หรือเหตกุารณจ์ลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มเีหตทุ าใหไ้ม่

สามารถเดินทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน

เขา้เมอืงพิจารณาแลว้ ทางบริษทัไมอ่าจคืนเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

o บริษทัจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 

o บริษทัจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คน

ตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อันเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการ

สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที่สายการบินก าหนด 

o ในบางรายการทัวรท์ี่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐาน

ได ้ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนัก

สว่นที่เกิน 

o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รัสเซีย มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช  โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ีและมสีถานที่โดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต ้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) เด็ก และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกัน 

ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์ี

ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรือก าหนดลว่งหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานที่เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวนัที่คณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกล่าวได ้ทางบริษทัจะสลับรายการเพ่ือใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดังกล่าวใหไ้ด ้หรือ คืนเงนิ

ค่าเขา้ชมนั้นๆ ตามเงือ่นไขราคาที่ไดร้ับจากทางบริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรือ เหตหุนึ่งเหตใุดใน

ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 

เนือ่งจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอีสเตอร์ คริสมาสตห์รือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยดุของชาวยโุรป/รัสเซีย รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้

พิจารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบห้องเดี่ยว (Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ิดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 

เตียงเด่ียว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อณุหภมูติ า่  

3. กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บริษทัขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรัสเซียที่มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัด และไมม่ีอา่ง

อาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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