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เท่ียวรสัเซีย ตามล่าแสงเหนือ 8 วนั 
มอสโคว ์- เมอรม์งัส ์- เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ - พชุก้ิน  

หนาวน้ีเทีย่วรสัเซีย 
เทีย่วแบบคุ้มๆ จดัหนัก จดัเตม็!! เทีย่วเมืองหลกัของรสัเซีย

พร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 
พร้อมช้อปป้ิงไฮเปอรม์ารท์และ Pulkovo Outlet Villa 

 

โดยสายการบิน Emirates (EK) 
  
 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 
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พชุก้ิน Pushkin เมอืงทีต่ ัง้ของสถำนทีท่่องเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญัต่อประวตัศิำสตร์ของประเทศหลำยๆ แห่ง ไมว่ำ่จะ
เป็นโบสถ์ พระรำชวงั สวนสำธำรณะ และอืน่ๆ อกีมำกมำย 

 

ก าหนดการเดินทาง 22-29 พ.ย. / 4-11 ธ.ค.2563 
 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภมิู 

23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9  เคาน์เตอรส์ายการบิน Emirates 
เคาน์เตอร ์Row T เจา้หน้าทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์)-มอสโคว ์(สหพนัธรฐัรสัเซีย) 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK371  
06.00 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินดไูบ จากนัน้ให้ท่านเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินดไูบ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK133 
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ่กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย น าท่านผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอื

เดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” 
จุดชมววิทีม่องเหน็ทศันียภำพของกรงุมอสโควทีอ่ยู่เบือ้งล่ำงไดโ้ดยทัง้หมด จงึท ำใหเ้ลนินผูน้ ำพรรค
คอมมวินิสต์ในอดตีเลอืกเนินเขำนกกระจอกแห่งนี้เป็นทีต่ ัง้บำ้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นทีด่งักล่ำวเป็นทีต่ ัง้
ของมหำวทิยำลยัมอสโคว ์และเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโคว์ และใหท้่ำนถ่ายรปูกบัความสวยงาม
ของอาคารหลกัของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์เป็นมหำวทิยำลยัทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ดและใหญ่ทีส่ดุในรสัเซยี โดย
รปูแบบสถำปัตยกรรมแบบสตำลนิทีเ่ป็นเอกลษัณ์ของกำรก่อสรำ้งอำคำรแบบรสัเซยี ไดร้บักำรกอ่ตัง้ขึน้ในปี 
1755 โดยมคิำอลิซอฟ นักวชิำกำรรสัเซยีในชว่งเวลำนัน้ มหำวทิยำลยัทีไ่ดร้บักำรตัง้ชือ่ตำมเขำในปี ค.ศ.
1940  จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอกของ วหิารเซน็ต์ เดอะซาเวยีร ์ The Christ of Savior 
Cathedral สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และ
แสดงกตญัญุตาแดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพ้นจากสงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลากอ่สรา้ง
นานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์ในขณะนัน้ไดส้ ัง่ใหทุ้บโบสถ์ทิ้ง เพื่อ
ดดัแปลงเป็นสระวา่ยน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จนเมือ่ปี ค.ศ.1994 ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้ี
การก่อสรา้งวหิารขึน้มาใหม ่ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึ่งจ าลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ 
วหิารนี้จงึกลบัมายนืหยดัทีเ่ดมิอกีคร ัง้โดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และท าพธิเีมือ่วนัที ่19 สงิหาคม ค.ศ.2000 
ปัจจุบนัวหิารนี้ใชใ้นการประกอบพธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี มเีวลาน าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนน
อารบตั Arabat Street ชือ่ถนนนี้ปรากฏมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่ของชนชัน้ขนุนางและ
ศลิปินทีม่ผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่กัของสมาชกิระดบัสงูของพรรค
คอมมวินิสต์ ปัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรสัเซยี เป็นแหล่งของศลิปิน จติร
กร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Vega Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่าม  มอสโคว์-เมอรม์งัส์-กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนชมเมอืงมอสโคว ์น าท่านสู ่จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คีวามส าคญัในหน้าประวตัิศาสตร์การเมอืง

รสัเซยี เป็นสถานทีส่ าคญัตัง้อยู่ใจกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตัุรสัทีส่วยงามทีส่ดุในโลก เป็นสถานทีเ่กบ็
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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 เป็นต้น  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 ชมหอนาฬิกาซาวเิออร ์Saviour Clock Tower ตัง้อยู่
บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะแบบโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทบัทมิน ้าหนกักวา่ 00 ตนั 
ซึง่พรรคคอมมวินิสต์น ามาประดบัไวเ้มือ่ปี ค.ศ.1995 และใหท้่านถ่ายรปูกบัอาคารสวยงามทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ
แหล่งชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ Gum Department Store ทีห่รหูรามากทีสุ่ดในรสัเซยี เป็นแหล่งรวมสนิคา้
แบรนดเ์นมจากทัว่โลก  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี จากนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัเครมลิน  
สญัลกัษณ์ของอดตีสหภำพโซเวยีตอนัเป็นจุดก ำเนิดแห่งประวตัิศำสตรร์สัเซยี ทีม่อีำยุยำวนำนกว่ำ 850 ปี 
สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุรำชกมุำรแห่งนครเคยีฟ เจำ้ชำยยูร ิโดลโกรกู ีมรีบัส ัง่ใหส้รำ้งเพื่อใช้
ป้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปรำกำรไมธ้รรมดำ ทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจของกรงุมอสโคว ์ตำมควำมเชือ่ของ
ชำวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติย์ของพระเจำ้ ปัจจุบนัพระรำชวงัเครมลนิเป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ ัง้สถำนทีส่ ำคญั
หลำยแห่ง เชน่ สภำคองเกรส วหิำรต่ำงๆ หอระฆงัของอวีำนมหำรำชและสิง่กอ่สร้ำงอื่นๆ อีกมำกมำย ชม 
โบสถอ์สัสมัชญั วหิำรหลวงทีเ่กำ่แกส่ ำคญัและใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ โดยสรำ้งทบัลงบนโบสถ์ไมเ้ก่ำทีม่มีำ
กอ่นแลว้ ใชใ้นกำรประกอบพธิรีำชำภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจำ้อวีำนและ ชมระฆงัยกัษ์ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก (หมำยเหตุ: จ ำกดัรอบเวลำในกำรเขำ้ชมเพยีงวนัละ 4 รอบเท่ำนัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 
/16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรุณำตรงต่อเวลำนดัหมำยอย่ำงเครง่ครดั) จำกนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์าร์
เมอรร์ี่แชมเบอร ์Armoury Chamber ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้ำค่ำของกษตัรยิ์รสัเซยี อนัไดแ้ก ่บลัลงักเ์พชร, 
บลัลงักง์ำชำ้ง, รำชรถทองค ำ, เครือ่งบรรณำกำรจำกรำชวงศต์่ำงๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่สีเตอรท์ีห่ำชมไดย้ำก
ยิง่ จำกนัน้ชมโบสถ์อสัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจำ้อวีำนชมระฆงัยกัษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
13.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเซอเรอเมตเยโว ่ในกรงุมอสโคว ์เพื่อเตรยีมตวัน าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงเมอร์

มงัส ์
15.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรงุมอสโคว ์โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เท่ียวบินท่ี SU1324 (บรกิาร

อาหารว่างบนเครือ่ง) *(สายการบินภายในประเทศและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงสายการบินให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

18.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเมอรม์งัส์ เมืองท่าส าคญัท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรสัเซีย จากนัน้น าท่าน
เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเมอรม์งัส ์เมอืงท่ำของรฐัเมอรม์งัสห์รอืมรูม์นัสค์ อ๊อบลำส Murmansk Oblast 
ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคล่ำ Kola Bay โดยมแีหลมโคล่ำยื่นไปในมหาสมทุร เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศ
ฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย์ ซึง่เป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัในกำรมุง่หน้ำสูเ่ขตอำรค์ตกิ (เวลาชา้กวา่ประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
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จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Park Inn หรอืระดบัเทยีบเท่ำ (ทีพ่กัในเมอืงเมอรม์งัสอ์ำจไมม่เีตยีงเสรมิหรอืเตยีง
เดีย่วสำมเตยีงใหบ้รกิำร) เพื่อน ำท่ำนเชค็อนิหอ้งพกั 
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 (ปรากฏการณ์
แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไม่
สามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอื้ออ านวยและความปลอดโปร่งของ
ท้องฟ้าในเวลานัน้)  
 

วนัทีสี่ ่   เมอรม์งัส์-ฟารม์สุนัขฮสัก้ี-หมู่บ้านซามิ-เมอรม์งัส์-กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนชมเมืองเมอรม์งัส์ Murmansk ถอืเป็นเมอืงท่ำและเป็นเขตเมอืงใหญ่ทำงตะวนัตกของประเทศ

รสัเซยี ซึง่เป็นเมอืงปกครองหลกัของแควน้เมอรม์งัส ์ห่ำงจำกนอรเ์วย์รำว 108 กโิลเมตรและฟินแลนดร์ำว 
182 กโิลเมตร ใหท้่ำนเกบ็ภำพควำมประทบัใจ เรอืท ำลำยน ้ำแขง็พลงังำนนิวเคลยีรเ์ลนิน Lenin Ice 
Breaker หรอื Nuclear Powered Icebreaker เรอืส ำหรบักำรส ำรวจอำรก์ตกิหรอืสงครำมสอดแนม ซึง่เป็น
เรอืตดัน ้ำแขง็รุน่แรกของโลกและของรสัเซยีทีใ่ชพ้ลงังำนนิวเคลยีร ์เปิดตวัเมือ่ปี ค.ศ.1957 จอดเทยีบท่ำอยู่
ในเมอืงเมอรม์งัสแ์ห่งนี้ หลงัปลดประจ ำกำรมำกกวำ่ 8 ปี ในอดตีเรอืล ำนี้ใชต้ดัน ้ำแขง็เพื่อเปิดทำงน ้ำแขง็ให้
เรอืเดนิสมทุรในกำรขนสง่สนิคำ้ ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ ์จำกนัน้ถ่ำยรปูกบั วหิำรโดมทอง Savior-on-water 
Church สรำ้งขึน้ตำมแรงศรทัธำและดว้ยเงนิบรจิำคของชำวเมอืง ตดิกนัเป็น Lighthouse monument หรอื 
Submarine Kursk Memorial โดยสรำ้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัชำวทะเล 118 คนทีต่อ้งเสยีชวีติบรเิวณนี้
ในชว่งปี ค.ศ.2000  เนื่องจำกเกดิกำรระเบดิของเรอืนำวกิบรเิวณทะเลบำเรนต์ส และน ำท่ำนถ่ำยรปูกบั 
อนุสรณ์สถำนอลัโยชำ Alyosha Monument อนุสรณ์สถำนของทหำรรสัเซยีกบัทหำรโซเวยีตและเหล่ำลูกเรอื
นกับนิเมือ่คร ัง้สงครำมโลกครัง้ที ่2  โดยสรำ้งขึน้บนเนินเขำทีส่ำมำรถมองเหน็ทศันียภำพของอ่ำวโคล่ำ เพื่อ
อุทศิใหก้บัเหล่ำทหำรกองทพัของโซเวยีตทีส่ำมำรถตรงึกองก ำลงัเพื่อหยุดยัง้กำรรกุคบืจำกกองทพัเยอรมนั 
อนุสรณ์แห่งนี้ไดร้บักำรออกแบบจำกสถำปนิกชำวรสัเซยีนำม Pokrovsky โดยเริม่กอ่สรำ้งขึน้เมือ่ปี 1974  
เป็นรปูปัน้ทหำรถอืปืนทีม่ขีนำดใหญ่และมคีวำมสงูกว่ำ 35.5 เมตร น ้ำหนกักว่ำ 5,000 ตนั ประกอบไปดว้ย
ค ำจำรกึต่ำงๆ เกีย่วกบักำรสูร้บ และไดม้พีธิเีปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเมือ่วนัที ่19 ต.ค.1974 ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบั
โบสถ์เซน้ต์นิโคลสั St.Nicholas Cathedral โบสถ์ประจ ำเมอืงนิกำยออรโ์ทดอกส ์ดว้ยรูปแบบกำรสรำ้งโบสถ์
คลำ้ยโบสถ์อสัสมัชญัในมอสโคว ์สรำ้งขึน้ในระหวำ่งปี ค.ศ.1986-1989 ชว่งปลำยกำรปกครองแบบคอมมวิ 
นิสต์ ประชำชนต่ำงเรยีกรอ้งใหม้ศีนูย์รวมจติใจ โบสถ์นี้จงึสรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบเรยีกง่ำยแต่กลบัแฝง
ไวด้ว้ยควำมศรทัธำจำกประชำชน และถ่ำยรปูกบัป้อมปรำกำรของเมอืงเมอรม์งัส์ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่
ฟารม์สุนัขฮสักี ้Husky Park (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชมฟารม์สุนัขฮสักี ้สุนัขสายพนัธุพ์ืน้เมืองของรสัเซียหรือไซบีเรียนฮสักี ้จดัเป็นสนุขัขนำดกลำง 

ขนฟูแน่น จดัอยู่ในกลุ่มสนุขัใชง้ำน มตีน้ก ำเนิดทำงตะวนัออกของไซบเีรยี เพำะพนัธุ์มำจำกสนุขัใน

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
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วงศส์ปิตซ์ มลีกัษณะขน 2 ชัน้ฟูแน่น, หำงรปูเคยีว, หูเป็นรปูสำมเหลีย่มตัง้ชนัและลำยทีเ่ป็นลกัษณะเฉพำะ 
ไซบเีรยีนฮสักีเ้ป็นสนุขัทีแ่ขง็แรง คล่องแคล่วเตม็ไปดว้ยพลงั และยดืหยุ่น เป็นคณุสมบตัทิีส่บืทอดจำกบรรพ
บรุษุทีม่ำจำกสิง่แวดลอ้มทีห่นำวเยน็อย่ำงรนุแรงของไซบเีรยี และจำกกำรเพำะพนัธุ์ของชำวชกุช ี(Chukchi) 
ทีอ่ำศยัอยู่ทำงดำ้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเอเชยี สนุขัถูกน ำเขำ้มำในอลำสกำ้ ระหวำ่งชว่งตื่นทองทีเ่มอืง
โนม (Nome) และแพรเ่ขำ้สูส่หรฐัอเมรกิำและประเทศแคนำดำในฐำนะสนุขัลำกเลื่อน กอ่นทีจ่ะเปลีย่นมำเป็น
สนุขัเลี้ยงตำมบำ้นในภำยหลงัอย่ำงรวดเรว็ ใหท้่ำนสนุกสนำนกบักจิกรรม อำท ิลำกเลื่อนหรอืสเลด็โดย
สนุขัฮสักี,้ ถ่ำยรปูกบัสนุขัฮสักี,้ ขีส่โนโมบลิ, ตกปลำ Ice fishing, สไลเดอรน์ ้ำแขง็ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำง
ต่อไปยงัตอนใตข้องเมอรม์งัส ์เป็นทีต่ ัง้ของ หมู่บ้านซามิ Saami Village หมู่บ้านชาวพืน้เมืองแห่งเขต
ทนุดร้า สมัผสัถงึวถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรม ประเพณี และกำรแต่งกำยของชำวพื้นเมอืงซำมทิีใ่ชช้วีติอำศยัอยู่
ต ัง้แต่บรรพบรุษุในแถบตอนเหนือของคำบสมทุรโคลำและคำบสมทุรสแกนดเินเวยี โดยสบืสำนวถิชีวีติ
ดัง้เดมิ อีกทัง้ท่ำนจะไดศ้กึษำประวตัศิำสตรแ์ละสมัผสัวถิชีวีติของชำวซำม ิโดยใชช้วีติตำมหลกัธรรมชำต ิ
ยดึถอืหลกั ธำตุทัง้สี ่คอื ดนิ น ้ำ ลม และไฟ และปัจจยัในกำรด ำรงชวีติหำ้ขอ้คอื ควำมรกั ควำมสขุ 
โชคชะตำ เวรกรรม และสขุภำพ ใหท้่ำนเพลดิเพลนิกบักำรถ่ำยรปูชดุเสือ้ผำ้พื้นเมอืงของชำวซำม ิ ชมฟำรม์
กวำงเรนเดยีร ์โดยเลี้ยงเพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรเดนิทำงรวมทัง้เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิและสมัผสัประสบกำรณ์นัง่
รถลำกเลื่อนโดยกวำงเรนเดยีร์  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำแบบพื้นเมอืงทีห่มูบ่ำ้นซำม ิ
 สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู ่เมืองเมอรม์งัส์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ระหวำ่ง

เดนิทำงกลบัทีพ่กั น าท่านเดินทางออกไปตามล่าหาแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern 
Light อีกคร ัง้ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมท่ีมีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะ
เกิดขึน้ในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรียกว่า แสงเหนือหรือแสงใต้ ขึน้อยู่กบัแหล่งก าเนิด 
(ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสง
เหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอื้ออ านวยและความปลอด
โปร่งของท้องฟ้าในเวลานัน้) 
น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Park Inn หรอืระดบัเทยีบเท่ำ (ทีพ่กัในเมอืงเมอรม์งัสอ์ำจไมม่เีตยีงเสรมิหรอืเตยีงเดีย่ว
สำมเตยีงใหบ้รกิำร) 

 
วนัทีห้่า   เมอรม์งัส์-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  
 น ำท่ำนเชค็เอ๊ำท์ทีพ่กั จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิเมอรม์งัสพ์รอ้มอำหำรกล่องส ำหรบัมือ้กลำงวนั  
12.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU6344 *(สายการบินและเวลาบินหรือสาย

การบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาและ
สภาพอากาศหรือตามตารางบินของสายการบิน)* (โปรดระวงัเก่ียวกบัการจ ากดัน ้าหนักส าหรบั
กระเป๋าท่ีโหลดใต้เครื่องท่านละ 1 ช้ิน ไม่เกิน 23 กิโลกรมั) 

13.55 น. เดินทางถึงสนามบินพลุโคโว่ นครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ใหท้่ำนรบัสมัภำระ รถโคช้รอรบัท่ำนพรอ้มน ำท่ำน
เดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืงเซน้ต์ปีเตอรส์เบริ์ก เมอืงทีส่รา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมือ่ ปี ค.ศ. 1703 นคร
แห่งนี้มปีระวตัศิาสตรข์องการต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครัง้ และยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการปฏิวตัริสัเซยีที่
ส ัน่สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้า่เป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชือ่มต่อกนั
ดว้ย แมน่ ้า-ล าคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บัฉายาวา่ “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมอืง
หลวงเกา่ของรสัเซยีมานานกว่า 200 ปี ตวัเมอืงนัน้ ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นนครทีส่วยและสมบรูณ์มาก 
ทีส่ดุในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมอืง น าท่านถ่ายรปูภายนอกของ Aurora Ship Museum พพิธิภณัฑ์
เรอืลาดตระเวน ทีคุ่ม้กนัเรอืของกองทพัเรอืจดัรวรรดิร์สัเซยีในช่วงสงครามรสัเซยี-ญีปุ่่ น และยงัเคยเป็น 

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
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สว่นหนึ่งของกองทพัเรอืบอลตกิและเขา้รว่มยุทธนาวชีอ่งแคบสชึมิะ เมือ่เดอืนพฤศจกิำยน ค.ศ.1911 อดตี
เรอืรบหลวงเคยไดไ้ปจอดที่กรงุเทพมหำนครเพื่อเป็นสว่นหนึ่งของพระรำชพธีบีรมรำชำภเิษกของ
พระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกลำ้เจ้ำอยู่หวั ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ์ลอยน ้ำในนครเซนต์ปีเตอรส์เบริก์ จากนัน้
ผา่นชมอาคาร Rostral Columns ทีส่ะทอ้นถงึสถาปัตยกรรมแบบกรกียุคฟ้ืนฟู ไดร้บัการออกแบบจาก
สถาปนิกชาวฝร ัง่เศสโดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากวหิารแห่งเฮรา่ในเมอืงพาสทุม ปัจจุบนัเป็นอาคารตลาดหุน้ที่
กอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.1805-1810 และไดร้บัการเลอืกใหเ้ป็นอาคารตลาดหุน้อย่างสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1811  
และใหท้่านถ่ายรปูกบัรูปปัน้สฟิงซ์คูท่ีต่ ัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืและเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัเอม็แบง็คเ์มน้ท์ ซึง่
น ามาจากประเทศอยิปิต์ในปี ค.ศ.1830 และต่อมาท่าเรอืแห่งนี้ก่อสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1834 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Park Inn Pribaltiyskaya หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก   เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงไปชม Peter and Paul Fortress ป้อมปราการปีเตอรแ์อนดป์อลแห่งนครเซ้นต์ปีเตอร์
สเบิรก์ เป็นป้อมปรำกำรเดมิในนครแห่งนี้ คน้พบและกอ่ตัง้ขึน้ในสมยัของพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำชในปี ค.ศ.
1703 บนเกำะวำซเิยฟสกี ้Vasilievsky Island ถอืเป็นสิง่กอ่สรำ้งทีส่งูทีส่ดุของเมอืง มลีกัษณะคล้ำยหอระฆงั
และหมูว่หิำรเป็นรปูทรงหกเหลีย่ม ลกัษณะ สถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค ตวัหอมคีวำมสงู 122.50 เมตร 
ก ำแพงเป็นหนิกอ่อฐิ สรำ้งเพื่อป้องกนักำรรุกรำนจำกศตัร ูใชเ้วลำกอ่สรำ้งรำว 21 ปีเพื่อเป็นเกยีรตแิด่
นกับญุปีเตอรแ์ละนกับญุปอลเป็นกำรเผยแผศ่ำสนำ ปัจจุบนัใชเ้ป็นที่คมุขงันกัโทษทำงกำรเมอืง นกัโทษคน
แรกคอืซำรเ์รวชิ โอรสองคโ์ตของพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช สำเหตุเพรำะมคีวำมคดิเหน็ไมล่งรอยกบัพระบดิำ
มำนำน และปัจจุบนัยงัเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่ชเ้ป็นทีฝั่งศพของพระเจ้ำปีเตอรม์หำรำชและพระบรมวงศำนุวงศ์
แห่งรำชวงศโ์รมำนอฟ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อาสนวิหารนักบญุไอแซค Saint Isaac’s Cathedral 
วิหารแห่งศาสนจกัรนิกายออรธ์อดอกซ์รสัเซียท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและยงัเป็นวหิำรครสิต์ทีใ่หญ่เป็น
อนัดบั 4 ของโลก โดยตัง้ชือ่ตำมนักบญุไอแซคแห่งดลัเมเชยี ผูเ้ป็นนกับญุอุปถมัภข์องพระเจำ้ซำร์ปีเตอรม์
หำรำช ซึง่ทรงเสดจ็พระรำชสมภพตรงกบัวนัสมโภชฉลองนักบุญไอแซค วหิำรแห่งใชเ้วลำกอ่สรำ้งถงึ 4 
ทศวรรษ ตัง้แต่ปี ค.ศ.1818-1858 อำคำรมสีถำปัตยกรรมแบบยุคฟ้ืนฟูคลำสสคิ ออกแบบโดยสถำปนิกชำว
ฝรัง่เศสโอกสุต์ เดอ มงแฟรร์อ็ง ผูซ้ึง่ร ่ำเรยีนมำจำกหอศลิป์ของชำรล์แปรซ์เิยร ์นกัออกแบบคนโปรดของ
จกัรพรรดิน์โปเลยีนที ่1 แห่งฝร ัง่เศส และใหท้่ำนถ่ำยรปูภำยนอกของโบสถห์ยดเลือด Savior on Split 
Blood Church ถูกสรำ้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แกพ่ระเจำ้อเลก็ซำนเดอรท์ี ่2 ซึง่สรำ้งขึน้ในบรเิวณทีพ่ระเจำ้ 
อเลก็ซำนเดอรท์ี ่2 ถูกลอบปลงพระชนมใ์นปี ค.ศ.1881 โบสถ์นี้มกีำรก่อสรำ้งทีป่ระกอบไปดว้ยสสีนัที่
สวยงำมมยีอดโบสถ์สงูถงึ 81 เมตร จุผูค้นไดถ้งึ 1,600 คน โดยมกีำรออกแบบกำรแขง่ขนัจำกสถำปนิกทีม่ ี
ชือ่เสยีงมำกมำย กอ่นจะทรงคดัเลอืกแบบของสถำปนิกอลัเฟรด ปำรแ์ลนดแ์ละท่ำนเจำ้อำวำสอีก 2 องคท์ี่
รว่มกนัคดิแบบ เป็นสถำปัตยกรรมแบบรสัเซยี รูปแบบไดอ้ทิธพิลจำกกำรสรำ้งมหำวหิำรเซน้ต์บำซลิทีจ่ตัุรสั
แดงในกรงุมอสโควแ์ละโบสถ์ยำโลสลำฟ กำรกอ่สรำ้งใชเ้วลำนำนถงึ 24 ปีและเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเมือ่ 6 
ส.ค.ปีค.ศ.1907 กำรตกแต่งอำคำรใชว้สัดหุลำยอย่ำงหลำกหลำย เชน่ อฐิ, หนิแกรนิต, หนิอ่อน, ทองแดงปิด
ทองและโมเสก โมเสกต่ำงๆ ถูกออกแบบและจดัท ำกำรศลิปินถงึ 30 คน และถอืวำ่เป็นโบสถ์ทีม่งีำนโมเสคที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลกกว็ำ่ได ้  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนผำ่นชม Nevsky Prospect ถนนสายหลกัในเมืองเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ โดยใชช้ือ่ตำมวหิำรอเลก็

ซำนเดอรเ์นฟสกีล้ำฟรำ ซึง่เป็นอำรำมวหิำรทำงดำ้นตะวนัออกของถนนและเป็นอนุสรณ์ของวรีบรุษุของ
เจำ้ชำยแห่งรสัเซยี  ถนนสำยนี้เกดิจำกกำรวำงแผนของพระเจำ้ซำรปี์เตอรท์ี่มพีระรำชด ำรใิหถ้นนสำยนี้เป็น

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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จุดเริม่ตน้สูถ่นนสำยต่ำงๆ ประกอบไปดว้ยสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ หลำยแห่ง อำท ิพระรำชวงัใหญ่แบบนิโอ
คลำสสกิ, วหิำรคำซำนแบบอำรต์นูโว, อนุสำวรยี์เพื่อพระนำงแคทเธอรยีมหำรำช, หอสมดุแห่งชำต ิรวมถงึ 
ชอ้ปป้ิงมอลล์และสถำนบนัเทงิยำมค ่ำคนื  จากนัน้น าท่านเดนิทางเพื่อชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดู
หนาว Hermitage Museum ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นที่
รบัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที ่5  ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี พรอ้มทัง้ทรง
รว่มฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั ที ่2 ของรสัเซยีอกีดว้ย ปัจจุบนัพระราชวงันี้ไดถู้กใชเ้ป็น 
พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่กบ็รวบรวมงานศลิปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ ภาพเขยีนของจติรกร
เอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี่,  ปิกสัโซ,  แรมบรนัด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จดัเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะทีส่วยทีส่ดุ
และใหญ่ทีส่ดุของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วงพระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซ่ึงส่วนใหญ่
มิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ีเดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวงั
อ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักล่าว)  จำกนัน้ใหเ้วลำท่ำนไดเ้ลอืกซื้อ
สนิคำ้พื้นเมอืงจำกย่ำนใจกลำงเมอืงของนครเซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ ไมว่ำ่จะเป็น มำทรอชกำ้หรอืตุ๊กตำแมลู่กดก 
หรอืกล่องดนตรรีปูสถำนที่ดงัต่ำงๆ ของรสัเซยี และงำนฝีมอื รวมทัง้ผลติภณัฑก์นัหนำว อำท ิผำ้คลุมไหล่ ถุง
มอืแบบเก๋ๆ น่ำรกัๆ ในรำคำย่อมเยำ เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองสะท้อนถึงการใช้ชีวิต
ท้องถ่ินแบบรสัเซีย 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Park Inn Pribaltiyskaya หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่จด็   เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-ช้อปป้ิง-สนามบิน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองพชุก้ิน Pushkin อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรสัเซยี ตัง้อยู่ในเขตนคร
สหพนัธ์เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ ห่างออกไปประมาณ 04 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 1717-1703 และถูกสรา้งใหมใ่นชว่งระหว่าง
ปี ค.ศ.1743-1756 พระราชวงัแคทเธอรนีเป็นพระราชวงัหลวงอนัเป็นทีพ่กัผอ่นในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงค์
โปรดคอื พระนางแคทเธอรนีที ่1 โดยพระราชวงัถูกสรา้งขึน้ในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแต่ง
ประดบัประดาผนงัหอ้งดว้ยลายปนูปัน้ต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโก ้ทีม่คีวามสวยงามมาก ชมด้านนอก
ของห้อง อ าพนั Amber Room เป็นหอ้งทีไ่มค่วรพลาดชม ภายในหอ้งนัน้ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม
มากทีสุ่ดหอ้งหนึ่งในพระราชวงัแคทเธอรนี โดยเฉพาะภาพทีใ่ชต้กแต่งตามผนงัและเพดานนัน้ สว่นใหญ่มกั
สรา้งขึน้จากอ าพนัทัง้หมด ตกแต่งดว้ยทองค าเปลวและกระจกอย่างวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาว่าเป็นสิง่
มหศัจรรย์ที ่8 ของโลกดว้ย  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัเขำ้สูน่ครเซน้ต์ปีเตอรส์เบริ์กอกีคร ัง้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่Lenta Hypermarket ซุปเปอร์

มำรก์เกต็แบรนด์ดงัทีใ่หญ่ทีส่ดุและมผีลประกอบกำรดำ้นคำ้ปลกีดทีีส่ดุของรสัเซยี ปัจจุบนัขยำยสำขำ
ออกไปถงึ 82 สำขำใน 47 เมอืงของรสัเซยี ใหท้่ำนเลอืกซื้อสนิคำ้ต่ำงๆ ไมว่่ำจะเป็นของฝำกหรอืขนมคบ
เคีย้วและอื่นๆ ในรำคำย่อมเยำ และใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงพลุโคโว่เอ๊าท์เลต็ Pulkovo Outlet Shopping Mall 
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จดัเป็นแห่งชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมขนำดใหญ่ในเสน้ทำงทีจ่ะเดนิทำงสูส่นำมบนิ กบัสนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย
กวำ่ 200 รำ้นคำ้ดว้ยแบรนดต์่ำงๆ อำท ิAdidas, Levi’s, Nike, Puma, L’Occitane, Lacoste, Quiksilver, 
Furla, Boss, Guess, Michael Kors, Samsonite, Cacharel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, New 
Balance, Vans, Pandora, GEOX เป็นตน้ อสิระใหท้่ำนเลอืกสนิคำ้ต่ำงๆ ตำมอธัยำศยั 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบรเิวณเอ๊ำท์เลต็ 
19.00 น. สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบินพลุโคโว ่ 
23.25 น.  ออกเดินทางสู่จากนครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK176 
 

วนัทีแ่ปด ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ )-สนามบินสุวรรณภมิู 
06.35 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ จากนัน้น าท่านเปลี่ยนเครื่อง 
08.55 น.  น าคณะออกเดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK370 
18.05 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานท่ีและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ท่ีเดินทาง สถานท่ีใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเข้าสถานท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีท่ีไม่สามารถจดัทดแทนได้ 

 

 
 
ก าหนดการเดินทาง   22-29 พ.ย. / 4-11 ธ.ค.2563 
อตัราค่าบริการ ส าหรบัจ านวนผู้เดินทางไม่ต า่กว่า 25 ท่าน 

พกัห้องคู่ท่านละ    72,900 บาท 
  พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ             5,900 บาท 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

ผู้ใหญ่ท่ีไม่ใช้ตัว๋ ท่านละ       37,900 บาท 
**กรณีผูโ้ดยสารท่ีซ้ือทวัรแ์บบไม่ใช้ตัว๋ ตัว๋จะไม่รวมให้ตลอดทัง้เส้นทางและสายการบินภายในประเทศรสัเซีย** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 
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 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากจะต้องท าการตรวจสอบห้องพกัและบริการเพ่ิมเติมจากท่ีนัง่ท่ีมี 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Emirates ช ัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ดไูบ-มอสโคว ์// เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์-

ดไูบ-กรงุเทพฯ  
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศรสัเซยี ช ัน้ประหยดั เสน้ทำง มอสโคว์-เมอรม์งัส-์เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(2 ท่ำน / 1 หอ้ง) **บำงโรงแรมในบำงเมอืงอำจไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงหรอืเตยีงเสรมิ

ใหบ้รกิำร อำท ิเมอืงเมอรม์งัส ์เป็นตน้** 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่, คำ่รถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่ว ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่บรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นพเิศษในเขตพระรำชวงัในประเทศรสัเซยี 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยุเกนิ 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บำท (เงือ่นไขเป็นไปตำมกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) 
 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่10 

เม.ย.2563 และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่หำกมกีำรเรยีกเกบ็เพิ่มจำกสำยกำรบนิ  

 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3%  
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมั / ท่ำน)  
 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนดส ำหรบัสำยกำรบนิภำยในประเทศ (23 กโิลกรมั / ท่ำน 

ท่ำนละ 1 ชิน้)  
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่บรกิำรและคำ่ทปิส ำหรบัพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง (ท่ำนจะดแูลทรพัย์สนิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง) 
 คำ่ทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 800 บำท (ช ำระกบัหวัหน้ำทวัรร์ะหว่ำงกำรเดนิทำง) 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่น ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร ์(ไมม่แีจกน ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร)์ 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่วซี่ำส ำหรบัชำวต่ำงชำต ิ
 ส ำหรบัรำคำนี้บรษิทัฯ จะไมร่วมคำ่ภำษที่องเทีย่วหำกมกีำรเกบ็เพิม่ 
 คำ่ประกนักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์
 คำ่ใชจ้่ำยส ำหรบัภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

 
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 
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 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  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ  โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิัททวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นควำมรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำก

สำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสำรตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจำกเจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรน ำสิง่ของตอ้งหำ้มเขำ้สู่
อำคำรสนำมบนิหรอืตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำท ิอำวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่ำงๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ ำลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้ำไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆำ่สตัว,์ สเปรย์เครือ่งเทศ/สเปรย์พรกิต่ำงๆ/สเปรย์ไล่
สตัว/์สเปรย์กรด, แก๊สน ้ำตำ, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เชน่ มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวำนทุกชนิด, กรรไกรที่ยำว
กวำ่ 6 ซ.ม.เมือ่วดัจำกจุดหมนุ, เครือ่งมอืส ำหรบัศลิปะกำรต่อสูท้ี่มคีมหรอืปลำยแปลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคำ้, สว่ำนเจำะและหวัเจำะ, เครือ่งมอืชำ่งทุกชนิด, เลื่อย, เครือ่งพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อำจกอ่ใหเ้กดิอนัตรำย เชน่ 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้ำส ำหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สำรเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่อ่ใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคกุคำมต่อควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอื่นๆ 
นอกเหนือจำกขำ้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหำ้มตำมส ำนกังำนกำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก ำหนดและ/หรอืภำยใตก้ำรประเมนิ
ควำมเสีย่งดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยักำรบนิพลเรอืนและกำรประเมนิภยัคุกคำมของส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกจิจำนุเบกษำวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจำกกฎทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป/รสัเซยี มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำงๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรีแ่ละมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 
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o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มำสหรอืปีใหม ่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป / รสัเซยี รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์

 

 

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 เป็น หรือบางท่ีอาจเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง   

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

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในรสัเซยีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไมม่ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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