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เท่ียวรสัเซีย ตามล่าแสงเหนือ 8 วนั 
มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ – พชุก้ิน  

หนาวน้ีเทีย่วรสัเซีย 
เทีย่วแบบคุ้มๆ จดัหนัก จดัเตม็!! เทีย่วเมืองหลกัของรสัเซีย

พร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 
 
 
 
  
 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงกำรปกครองจำก 
ระบบสมบรูณำญำสทิธริำชย์มำเป็นระบบกำรเมอืง กำรปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสต์ในแนวมำร์กซสิต์ได้
ส ำเรจ็ตัง้แต่ ค.ศ.1917 จนถงึกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกจิมำสูร่ะบบ
ประชำธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยอืนจำกนกัท่องเทีย่วทัว่โลก กบัสถำนทีน่่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำน 
มอสโคว์ Moscow   เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิำสตรอ์นัเกำ่แกแ่ละยำวนำน 
เมอรม์งัส์ Murmansk  เมอืงท่ำทำงตอนเหนือของรสัเซยี ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศ
   ฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย์ ซึง่เป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัในกำรมุง่หน้ำสูเ่ขตอำรค์ตกิ และเป็นสถำนทีท่ี  ่
   สำมำรถชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำตแิสงเหนือ  
เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเกำ่ของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้แต่สมยัของพระเจำ้ 
St.Petersberg ปีเตอรม์หำรำช ทีน่ ำควำมเจรญิมำสู่ประเทศรสัเซยีแบบยุคใหม่ 

Russia  
Northern Light Explorer 

7 days 5 nights 
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พชุก้ิน Pushkin เมอืงทีต่ ัง้ของสถำนทีท่่องเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญัต่อประวตัศิำสตร์ของประเทศหลำยๆ แห่ง ไมว่ำ่จะ
เป็นโบสถ์ พระรำชวงั สวนสำธำรณะ และอืน่ๆอกีมำกมำย 

 

ก าหนดการเดินทาง 23-30 พ.ย. / 3-10 ธ.ค.2562 
 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภมิู-มอสโคว์-เมอรม์งัส์-กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

07.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 7-8 Row P สายการบินแอโรฟลอ็ต  
เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

10.15 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เท่ียวบินท่ี SU271 (บรกิารอาหารรอ้นบน
เครือ่ง) 

16.15 น. เดินทางถึง สนามบินเซเรเมต็เยโว่ กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย จากนัน้น าท่านเปลีย่นเครือ่ง 
18.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรงุมอสโคว ์โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เท่ียวบินท่ี SU1492 (บรกิาร

อาหารว่างบนเครือ่ง) *(สายการบินภายในประเทศและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเมอรม์งัส์ เมืองท่าท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรสัเซีย น าท่านผ่านข ัน้ตอน
การตรวจหนงัสอืเดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเมอรม์งัส ์เมอืงท่า
ของรฐัเมอรม์งัสห์รอืมรูม์นัสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมแีหลมโค
ล่ายื่นไปในมหาสมทุร เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย์ ซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัในการมุง่
หน้าสูเ่ขตอารค์ตกิ (เวลาชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า (ทีพ่กัในเมอืงเมอรม์งัสอ์าจไมม่เีตยีง
เสรมิใหบ้รกิาร) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม 
หลงัจากทานอาหารค า่และเข้าท่ีพกัแล้ว พร้อมกนัท่ีล้อบบีข้องโรงแรมเพ่ือน าท่านเดินทางออกไป
ชมแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีแสง
เรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึน้ในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรียกว่า แสง
เหนือ หรือ แสงใต้ ขึน้อยู่กบัแหล่งก าเนิด ปรากฏการออโรร่าเป็นตวัอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ท่ี
น่าทึงท่ีสุดท่ีเกิดขึน้ในอวกาศท่ีใกล้พืน้โลก มนัอาจปรากฏจากส่ิงจางๆ เป็นวงน่ิง แล้วระเบิด
ออกมาเป็นสีต่างๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที บางคร ัง้จะปรากฏเหมือนมนัจะแตะกบัพืน้ 
หรือในเวลาอ่ืนอาจเหน็มนัพุ่งสูงขึน้สู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานัน้เกิดขึน้ท่ีความสูง
จากพืน้โลก ประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณท่ีอยู่บริเวณบรรยากาศชัน้บนท่ีอยู่ใกล้กบั
อวกาศ ช่วงท่ีเหมาะสมในการชมแสงเหนือ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรือฤดหูนาว ช่วงเวลา
ประมาณ 22.00-24.00 น. (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถ
ก าหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
เอือ้อ านวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานัน้)  
 

วนัท่ีสอง  เมอรม์งัส์-หมู่บ้านซามิ-เมอรม์งัส์-กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ Lovozero (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

เมอรม์งัส ์เป็นทีต่ ัง้ของ หมู่บ้านซามิ Sami Village หมู่บ้านชาวพืน้เมืองแห่งเขตทนุดร้า สมัผสัถงึวถิี
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ชวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศยัอยู่ต ัง้แต่บรรพบรุษุใน
แถบตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดัง้เดมิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย  น าท่านชมฟารม์กวางเรนเดยีร ์โดยเลี้ยงเพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางรวมทัง้เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิและสมัผสั
  ประสบการณ์นัง่รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดยีร์  อกีทัง้ท่านจะไดศ้กึษาประวตัิศาสตรแ์ละสมัผสัวถิชีวีติของ
  ชาวซาม ิโดยใชช้วีติตามหลกัธรรมชาต ิยดึถอืหลกั ธาตุทัง้สี ่คอื ดนิ น ้า ลม และไฟ และปัจจยัในการ 
  ด ารงชวีติหา้ขอ้คอื ความรกั ความสขุ โชคชะตา เวรกรรม และสุขภาพ  น าท่านชมฟารม์สนุขัฮสักี ้สนุขัสาย
  พนัธ์พื้นเมอืงของรสัเซยีหรอืไซบเีรยีนฮสักี ้จดัเป็นสนุขัขนาดกลาง ขนฟูแน่น จดัอยู่ในกลุ่มสนุขัใชง้าน มตีน้
  ก าเนิดทางตะวนัออกของไซบเีรยี เพาะพนัธุ์มาจากสนุขัในวงศ์สปิตซ์ มลีกัษณะขน 2 ชัน้ฟูแน่น, หางรปู 
  เคยีว, หูเป็นรปูสามเหลีย่มตัง้ชนั และลายทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ ไซบเีรยีนฮสักเีป็นสนุขัทีแ่ขง็แรง คล่องแคล่ว 
  เตม็ไปดว้ยพลงั และยดืหยุ่น เป็นคณุสมบตัทิีส่บืทอดจากบรรพบุรษุทีม่าจากสิง่แวดลอ้มทีห่นาวเยน็อย่าง
  รนุแรงของไซบเีรยี และจากการเพาะพนัธุ์ของชาวชุกช ี(Chukchi) ทีอ่าศยัอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ
  ของเอเชยี สนุขัถูกน าเขา้มาในอลาสกา้ ระหวา่งชว่งตื่นทองทีเ่มอืง โนม (Nome) และแพรเ่ขา้สูส่หรฐัอเมรกิา
  และประเทศแคนาดาในฐานะสนุขัลากเลื่อน กอ่นทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นสนุขัเลี้ยงตามบา้นในภายหลงัอย่าง 
  รวดเรว็ และใหท้่านสนุกกบักจิกรรมต่างๆ (กจิกรรมขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) อาท ินัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีร์
  หรอืใหอ้าหารสนุขัฮสักีใ้นฟาร์ม, ใหอ้าหารกวางเรนเดยีร,์ รว่มกจิกรรมเล่นเกมสแ์บบพื้นเมอืง เชน่ ชกัเย่อ, 
  เตะบอล หรอืใสช่ดุพื้นเมอืงถ่ายรปูกบัมมุสวยๆ ในหมูบ่า้น  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองเมอร์
  มงัส์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
หลงัจากทานอาหารค า่และเข้าท่ีพกัแล้ว พร้อมกนัท่ีล้อบบีข้องโรงแรมเพ่ือน าท่านเดินทางออกไป
ตามล่าหาแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกคร ัง้ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรม
ท่ีมีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึน้ในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะ
เรียกว่า แสงเหนือหรือแสงใต้ ขึน้อยู่กบัแหล่งก าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรทชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรือไม่
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานัน้)  

 
วนัท่ีสาม  เมอรม์งัส์-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเชค็เอ๊าท์ทีพ่กั จากนัน้น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจภายนอกพรอ้มทัง้เขา้ชม เรือท าลายน ้าแขง็

พลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน Lenin Ice Breaker หรือ Nuclear Powered Icebreaker เรอืส าหรบัการส ารวจ
อารก์ตกิหรอืสงครามสอดแนม ซึง่เป็นเรอืตดัน ้าแขง็รุน่แรกของโลกและของรสัเซยีทีใ่ชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์
เปิดตวัเมือ่ปี ค.ศ.1957 จอดเทยีบท่าอยู่ในเมอืงเมอรม์งัสแ์ห่งนี้ หลงัปลดประจ าการมากกว่า 8 ปี ในอดตีเรอื
ล านี้ใชต้ดัน ้าแขง็เพื่อเปิดทางน ้าแขง็ใหเ้รอืเดนิสมทุรในการขนส่งสนิคา้ ปัจจุบนัเปิดใหผู้ท้ีส่นใจและบคุคล
ทัว่ไปเขา้ชม ชมภายในเรอืทีม่กีารตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ มากมาย อาท ิหอ้ง
ประชมุ หอ้งควบคมุ หอ้งบงัคบัการทีอ่ยู่บนสุดของเรอื หอ้งแผนทีแ่ละสะพานกปัตนั เป็นตน้ (กรณีทีเ่รอื
ท าลายน ้าแขง็พลงังานนิวเคลยีรปิ์ดเขา้ชม จะท าการสลบัวนัหรอืเปลีย่นใหเ้ขา้ชม Naval Museum of the 
Northern Fleet Museum แทน ซึง่เป็นพพิธิภณัฑท์หารเรอืแห่งกองทพัเรอืทางเหนือ ของรสัเซยี ซึง่ตัง้อยู่
ในเมอืงเมอรม์งัส ์ซึง่เปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ชมมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1946 ซึง่ไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไปว่า
เป็นพพิธิภณัฑท์ี่ดทีีส่ดุในเครอืขา่ยพพิธิภณัฑก์องทพัเรอื ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัการพฒันาเรอืด าน ้า
นิวเคลยีรแ์ละการบนิทหารเรอืรวมทัง้กองยานเหนือทัง้หมด ประกอบไปดว้ยสิง่ของต่างๆ ทีส่ าคญัของมรดก

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%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
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ทางทะเลรสัเซยีกวา่ 65,000 รายการ) จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสรณ์สถานอลัโยชา Alyosha 
Monument อนุสรณ์สถานของทหารรสัเซยีกบัทหารโซเวยีตและเหล่าลูกเรอืนกับนิเมือ่คร ัง้สงครามโลกครัง้ที ่
2  โดยสรา้งขึน้บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าวโคล่า เพื่ออุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของ
โซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลงัเพื่อหยุดยัง้การรกุคบืจากกองทพัเยอรมนั อนุสรณ์แห่งนี้ไดร้บัการออกแบบ
จากสถาปนิกชาวรสัเซยีนาม Pokrovsky โดยเริม่กอ่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1974  เป็นรปูปัน้ทหารถอืปืนทีม่ขีนาด
ใหญ่และมคีวามสงูกวา่ 35.5 เมตร น ้าหนกักวา่ 5,000 ตนั ประกอบไปดว้ยค าจารกึต่างๆ เกีย่วกบัการสูร้บ 
และไดม้พีธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่19 ต.ค.1974 ใหท้่านถ่ายรปูกบัโบสถ์เซน้ต์นิโคลสั St.Nicholas 
Cathedral โบสถ์ประจ าเมอืงนิกายออร์โทดอกส ์ดว้ยรูปแบบการสรา้งโบสถ์คลา้ยโบสถ์อสัสมัชญัในมอสโคว ์
สรา้งขึน้ในระหวา่งปี 1986-1989 ชว่งปลายการปกครองแบบคอมมวินิสต์ ประชาชนต่างเรยีกรอ้งใหม้ศีนูย์
รวมจติใจ โบสถ์นี้จงึสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรยีกง่ายแต่กลบัแฝงไวด้ว้ยความศรทัธาจากประชาชน 
และถ่ายรปูกบัป้อมปราการของเมอืงเมอรม์งัส ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
บ่าย ใหท้่านเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเมอรม์งัส์ 
17.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU6324 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศหรือตามตารางบินของ
สายการบิน)* (โปรดระวงัเก่ียวกบัการจ ากดัน ้าหนักส าหรบักระเป๋าท่ีโหลดใต้เครื่องท่านละ 1 ช้ิน ไม่
เกิน 23 กิโลกรมั) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินพลุโคโว่ นครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ใหท้่านรบัสมัภาระ พรอ้มน าท่านเดนิทางเขา้สูต่วั
เมอืงเซน้ต์ปีเตอรส์เบริ์ก เมอืงทีส่รา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมือ่ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มี
ประวตัศิาสตรข์องการต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครัง้ และยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการปฏวิตัริสัเซยีที่
ส ัน่สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้า่เป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชือ่มต่อกนั
ดว้ย แมน่ ้า-ล าคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บัฉายาวา่ “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมอืง
หลวงเกา่ของรสัเซยีมานานกว่า 200 ปี ตวัเมอืงนัน้ ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นนครทีส่วยและสมบรูณ์มาก 

 ทีส่ดุในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมอืง   
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี   เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางเพื่อชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ทีป่ระกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที ่5  ของ
ไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั 
ที ่2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  ปัจจุบนัพระราชวงันี้ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่กบ็รวบรวมงานศลิปะ
ล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี่,  ปิกสัโซ,  
แรมบรนัด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซ่ึงส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ี
เดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักล่าว)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านเขา้ชม Aurora Ship Museum พพิธิภณัฑเ์รอืลาดตระเวน ทีคุ่ม้กนัเรอืของกองทพัเรอืจดัรวรรดิร์สัเซยี 
  ในชว่งสงครามรสัเซยี-ญีปุ่่ น และยงัเคยเป็นสว่นหนึ่งของกองทพัเรอืบอบตกิและเขา้รว่มยุทธนาวชีอ่งแคบ 



RussiaNorthernLightExplorer8D/SU (Mow-Mmk-Spb), Nov-Dec2019   5 | P a g e  

 

  สชึมิะ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน ค.ศ.1911 อดตีเรอืรบหลวงเคยไดไ้ปจอดทีก่รงุเทพมหานครเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
  ของพระราชพธีบีรมราชาภเิษกของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑล์อยน ้าใน
  นครเซนต์ปีเตอรส์เบริ์ก จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถห์ยดเลือด Savior on Split Blood Church ถูกสรา้ง
  ขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แกพ่ระเจ้าอเลก็ซานเดอรท์ี ่2 ซึง่สรา้งขึน้ในบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถูกลอบ
  ปลงพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1881 โบสถ์นี้มกีารกอ่สรา้งทีป่ระกอบไปดว้ยสสีนัทีส่วยงามมยีอดโบสถ์สงูถงึ 81 
  เมตร จุผูค้นไดถ้งึ 1,600 คน โดยมกีารออกแบบการแขง่ขนัจากสถาปนิกทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย กอ่นจะทรง
  คดัเลอืกแบบของสถาปนิกอลัเฟรด ปารแ์ลนดแ์ละท่านเจา้อาวาสอกี 2 องคท์ีร่ว่มกนัคดิแบบ เป็น 
  สถาปัตยกรรมแบบรสัเซยี รปูแบบไดอ้ทิธพิลจากการสรา้งมหาวหิารเซน้ต์บาซลิที่จตัุรสัแดงในกรงุมอสโคว์
  และโบสถ์ยาโลสลาฟ การกอ่สรา้งใชเ้วลานานถงึ 24 ปีและเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ 6 ส.ค.ปีค.ศ.1907 การ
  ตกแต่งอาคารใชว้สัดหุลายอย่างหลากหลาย เชน่ อฐิ, หนิแกรนิต, หนิอ่อน, ทองแดงปิดทองและโมเสค โม
  เสคต่างๆ ถูกออกแบบและจดัท าการศลิปินถงึ 30 คน และถอืวา่เป็นโบสถ์ทีม่งีานโมเสคทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกก็
  วา่ได ้จากนัน้ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงจากย่านใจกลางเมอืงของนครเซน้ต์ปีเตอรส์เบริ์ก ไมว่่าจะ
  เป็น มาทรอชกา้หรอืตุ๊กตาแมลู่กดก หรอืกล่องดนตรรีปูสถานทีด่งัต่างๆ ของรสัเซยี และงานฝีมอื รวมทัง้
  ผลติภณัฑก์นัหนาว อาท ิผา้คลุมไหล่ ถุงมอืแบบเก๋ๆ น่ารกัๆ ในราคาย่อมเยา เป็นตน้ 
  ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้า   เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-มอสโคว์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองพชุก้ิน (Pushkin) อกีหนึ่งเมอืงท่อเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรสัเซยี ตัง้อยู่ในเขตนคร
  สหพนัธ์เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ ห่างออกไปประมาณ 24 กโิลเมตร ไดร้บัการกอ่ตัง้ขึน้ปีในปี ค.ศ.1710 โดยตวั
  เมอืงแห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าเนวา แมน่ ้าสายส าคญัอีกสายหนึ่งของประเทศ และปัจจุบนัเมอืงพุชกิน้ได้ 
  กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากแห่งหนึ่ง ทีเ่ตม็ไปดว้ยพระราชวงัและมคีวามส าคญัต่อ 
  ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของประเทศ  น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace)  
  พระราชวงัฤดรูอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึ่งของโลก สวนสวยทีต่ ัง้อยู่บนพื้นทีก่วา่ 107 เฮคเตอร ์ภายในสวน
  แบง่ออกเป็นสวนแบบเกา่และสวนแบบองักฤษ ซึง่ถูกคัน่กลางดว้ยบอ่น ้าขนาดใหญ่ อกีทัง้ยงัมพีาวลิเลีย่นที่
  สวยงาม ซงึมคีวามส าคญัทางสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรอ์ีกแห่งหนึ่งของเมอืง โดยพระราชวงันัน้ถูก
  สรา้งขึน้ในชว่งสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช หรอืในชว่งระหว่างปี 1717-1723 และถูกสรา้งใหมใ่นชว่งระหว่าง
  ปี 1743-1756 พระราชวงัแคทเธอรนีเป็นพระราชวงัหลวงอนัเป็นทีพ่กัผอ่นในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรด
  คอื พระนางแคทเธอรนีที ่1 โดยพระราชวงัถูกสรา้งขึน้ในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแต่งประดบั
  ประดาผนงัหอ้งดว้ยลายปนูปัน้ต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโก ้ทีม่คีวามสวยงามมาก ชมด้านนอกของห้อง
  อ าพนั (Amber Room) เป็นหอ้งทีไ่มค่วรพลาดชม ภายในหองนัน้ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามมากทีส่ดุ
  หอ้งหนึ่งในพระราชวงัแคทเธอรนี โดยเฉพาะภาพทีใ่ชต้กแต่งตามผนงัและเพดานนัน้ สว่นใหญ่มกัสรา้งขึน้
  จากอ าพนัทัง้หมด ตกแต่งดว้ยทองค าเปลวและกระจกอย่างวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาว่าเป็น สิง่มหศัจรรย์
  ที ่8 ของโลกดว้ย  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ เพ่ือน าท่านเดินทางสู่กรงุมอสโควโ์ดยรถไฟ

ความเรว็สูง Hi Speed Train / Sapsan Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)   
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

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
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วนัท่ีหก   มอสโคว์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านชมเมอืงมอสโคว ์น าท่านสู ่จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คีวามส าคญัในหน้าประวตัิศาสตร์การเมอืง

รสัเซยี เป็นสถานทีส่ าคญัตัง้อยู่ใจกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตัุรสัทีส่วยงามทีส่ดุในโลก เป็นสถานทีเ่กบ็
ศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ใหท้่านไดถ้่ายภาพอาคารแห่งนี้ 
และดา้นหน้าจตัุรสัแดงนัน้ เป็นทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูย์ของรสัเซีย และมลีานกวา้งของจตัุรสัแดงนี้มพีื้นที่
กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าทีเ่ป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลาย
สมยั บรเิวณจตัุรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ รายรอบอกีมากมาย เชน่ พระราชวงัเครม
ลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กมุ เป็นตน้  ใหท้่านถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ต์บาซิล 
สญัลกัษณ์ของกรงุมอสโคว ์ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวคิ ที่
ปัจจุบนัล่มสลายไปกบัความยิง่ใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 จอมโหด ดว้ยศลิปะ
รสัเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนั สวยงาม จนนกัท่องเทีย่วเรยีกกนัว่า โบสถ์ลูกกวาด สรา้งดว้ย
ศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ทีห่ลงัจากสรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทัง้สอง
ขา้ง โดยค าส ัง่ของพระเจา้อวีานที ่4 หรอืกษตัรยิ์อวีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหา
วหิารแห่งนี้มาก จงึมคี าส ัง่ใหป้นูบ าเหน็จแกส่ถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพื่อไมใ่ห้
สถาปนิกผูน้ัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้ากมุ 
Gum Department Store ทีห่รหูรามากทีส่ดุในรสัเซยี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก  เป็นแหล่ง 

 ชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี  ตวัอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรหูรา   
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” จุดชมววิทีม่องเหน็ทศันียภาพ

ของกรงุมอสโควทีอ่ยู่เบื้องล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์ในอดตีเลอืกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนี้เป็นทีต่ ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นทีด่งักล่าวเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็น
จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโคว ์และใหท้่านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวิทยาลยั
มอสโคว ์เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดและใหญ่ทีส่ดุในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลนิที่
เป็นเอกลษัณ์ของการกอ่สรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการกอ่ตัง้ขึน้ในปี 1755 โดยมคิาอลิซอฟ นกัวชิาการ
รสัเซยีในชว่งเวลานัน้ มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการตัง้ชือ่ตามเขาในปี 1940  จากนัน้น าท่านชม สถานีรถไฟใต้
ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบ
โดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จนไดร้บัการยกย่องว่า
เป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงามยิง่ และยงัเป็นสิง่กอ่สรา้งทีช่าวรสัเซยีสามารถอวด
ชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิง่ใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิิยม และวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม 
ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนัน้มคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประติมากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ 
หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี้  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง
ย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชือ่ถนนนี้ปรากฏมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่ของชนชัน้ขนุ
นาง และศลิปินทีม่ผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่กัของสมาชกิระดบัสงู
ของพรรคคอมมวินิสต์ ปัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรสัเซยี เป็นแหล่งของ
ศลิปิน จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Hard Rock Cafe 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัท่ีเจด็   มอสโคว์-สนามบิน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ทีม่อีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิ
โดลโกรูก ีมรีบัส ัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรงุมอสโคว ์ตามความเชือ่ของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติย์ของพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ ัง้สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช
และสิง่กอ่สรา้งอื่นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงทีเ่กา่แกส่ าคญัและใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าทีม่มีากอ่นแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิีราชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง 
เครง่ครดั) จากนัน้ชม ชม พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้าค่าของกษตัรยิ์รสัเซยี อนั
ไดแ้ก ่บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองค า, เครือ่งบรรณาการจากราชวงศต์่างๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่ี
สเตอรท์ีห่าชมไดย้ากยิง่ จากนัน้ชมโบสถ์อสัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษ์ที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต์ เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญัญุตาแดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จาก
สงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์
ในขณะนัน้ไดส้ ัง่ใหทุ้บโบสถ์ทิ้ง เพื่อดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จนเมือ่ปี ค.ศ.1994
ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีารกอ่สร้างวหิารขึน้มาใหม ่ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึง่
จ าลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ วหิารนี้จงึกลบัมายนืหยดัทีเ่ดมิอกีคร ัง้โดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และท า
พธิเีมือ่วนัที ่19 สงิหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบนัวหิารนี้ใชใ้นการประกอบพธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี ้Ismaylovsky Market ศนูย์กลางการคา้ขายของที่
ระลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรงุมอสโคว ์อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงนานาชนิด ในราคาทีถู่กทีส่ดุ อาทิ
เชน่ นาฬกิารสัเซยี, ตุ๊กตาแมลู่กดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของทีร่ะลกึต่างๆ และอื่นๆ อกี
มากมาย    

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินเซเรเมต็เยโว ่กรงุมอสโคว์ (เน่ืองจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเผื่อ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

19.25 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เท่ียวบินท่ี SU270 
 

วนัท่ีแปด สนามบินสุวรรณภมิู 

08.20 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานท่ีและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ท่ีเดินทาง สถานท่ีใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเข้าสถานท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีท่ีไม่สามารถจดัทดแทนได้ 

 

 
 
ก าหนดการเดินทาง   23-30 พ.ย. / 3-10 ธ.ค.2562 
อตัราค่าบริการ ส าหรบัจ านวนผู้เดินทางไม่ต า่กว่า 25 ท่าน 

พกัห้องคู่ท่านละ    77,500 บาท 
  พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ             7,900 บาท 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน     75,900 บาท 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง   72,900 บาท 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินในมอสโควแ์ละพระราชวงั /  
เซน็ตปี์เตอรส์เบิรก์และเมอรม์ัง้ส,์ ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,800 บาท   

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 
 

ผู้ใหญ่ท่ีไม่ใช้ตัว๋ ท่านละ     44,900   บาท 
**กรณีผูโ้ดยสารท่ีซ้ือทวัรแ์บบไม่ใช้ตัว๋ ตัว๋จะไม่รวมให้ตลอดทัง้เส้นทางและสายการบินภายในประเทศรสัเซีย** 

เดก็ไม่ใช้ตัว๋ อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  44,900   บาท 
เดก็ไม่ใช้ตัว๋ อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 41,900  บาท 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน ทิปไกดท้์องถ่ินในมอสโควแ์ละพระราชวงั /  
เซน็ตปี์เตอรส์เบิรก์และเมอรม์ัง้ส,์ ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,800 บาท   

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากจะต้องท าการตรวจสอบห้องพกัและบริการเพ่ิมเติมจากท่ีนัง่ท่ีมี 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิแอโรฟลอ็ต ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มอสโคว์-เมอรม์งัส์-เซน้ต์ปีเตอรส์เบริ์ก 

// มอสโคว-์กรงุเทพฯ และรวมถงึรถไฟระหวา่งเมอืง เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์-มอสโคว ์ช ัน้มาตรฐาน 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง) **บางเมอืงอาจไมม่เีตยีงเสรมิ อาท ิเมอืงเมอร์มงัส ์เป็นตน้** 
 คา่เขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเที่ยวตามรายการที่

ระบ ุ
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่25 

เม.ย.2562 และท่านตอ้งช าระเพิม่หากมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มจากสายการบนิ  

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3%  
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมัต่อท่าน ท่านละ 1 ชิน้)  
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่บรกิารและคา่ทปิส าหรบัพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง (ท่านจะดแูลทรพัย์สนิของท่านดว้ยตวัท่านเอง) 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ, ทปิมคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ของรสัเซยี, ทปิมคัคุเทศกใ์นเขตพระราชวงั และ คา่ทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นคณะออกเดนิทาง) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่น ้าดืม่ระหวา่งทวัร ์(ไมม่แีจกน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่วซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 ส าหรบัราคานี้บรษิทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ (กรณีมกีารยื่นวซี่า) 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้ (กรณีมกีารยื่นวซี่า) แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืคา่มดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ  โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รสัเซยี มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรีแ่ละมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืย้ายเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรสัเซยีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไมม่ี
อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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