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เที�ยวรสัเซีย ตามล่าแสงเหนือ 8 วนั 
มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ – พชุกิ$น  

หนาวนี� เที 	ยวรสัเซีย 
เที 	ยวแบบคุ้มๆ จดัหนัก จดัเตม็!! เที 	ยวเมืองหลกัของรสัเซีย

พร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 
 

 

 

  
 บรษิทัฯ ขอนําท่านเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึ �งเป็นประเทศแรกในโลกที �เปลี �ยนแปลงการปกครองจาก 
ระบบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมารก์ซสิตไ์ด้
สาํเรจ็ตั 2งแต่ ค.ศ.1917 จนถงึกาลล่มสลายเมื �อ ค.ศ.1991 และปจัจุบนัไดป้รบัเปลี �ยนการปกครองและเศรษฐกจิมาสูร่ะบบ
ประชาธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลาดเปิด และรอการมาเยอืนจากนกัท่องเที �ยวทั �วโลก กบัสถานที �น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย
รวมทั 2งประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 

มอสโคว ์Moscow   เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่และยาวนาน 

Russia  
Northern Light Explorer 

7 days 5 nights 
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เมอรม์งัส ์Murmansk  เมอืงท่าทางตอนเหนือของรสัเซยี ตั 2งอยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมอืงที �อยู่ตดิกบัประเทศ
   ฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึ �งเป็นเมอืงท่าที �สาํคญัในการมุ่งหน้าสูเ่ขตอารค์ตกิ และเป็นสถานที �ที � 
   สามารถชมปรากฏการณ์ธรรมชาตแิสงเหนือ  
เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเที �ยวที �สาํคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเก่าของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตั 2งแต่สมยัของพระเจา้ 
St.Petersberg ปีเตอรม์หาราช ที �นําความเจรญิมาสูป่ระเทศรสัเซยีแบบยุคใหม ่

พชุกิ� น Pushkin เมอืงที �ตั 2งของสถานที �ท่องเที �ยวที �มคีวามสาํคญัต่อประวตัศิาสตรข์องประเทศหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะ
เป็นโบสถ ์พระราชวงั สวนสาธารณะ และอื �นๆอกีมากมาย 

 

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

วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู-มอสโคว-์เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

07.30 น. นัดคณะพรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู  ชั �น 4 ประตหูมายเลข 7-8 Row P สายการบินแอโรฟลอ็ต  
เจา้หน้าที
พรอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

10.15 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เที�ยวบินที� SU271 (บรกิารอาหารรอ้นบน
เครื
อง) 

16.15 น. เดินทางถึง สนามบินเซเรเมต็เยโว่ กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย จากนั "นนําท่านเปลี
ยนเครื
อง 
18.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรงุมอสโคว ์โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เที�ยวบินที� SU1492 (บรกิาร

อาหารว่างบนเครื
อง) *(สายการบินภายในประเทศและเวลาบินอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเมอรม์งัส ์เมอืงท่าที�ตั $งอยู่ทางตอนเหนือของรสัเซีย นําท่านผา่นขั "นตอน
การตรวจหนงัสอืเดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนั "นนําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเมอรม์งัส ์เมอืงท่า
ของรฐัเมอรม์งัสห์รอืมรูม์นัสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตั $งอยู่บรเิวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมแีหลมโค
ล่ายื1นไปในมหาสมทุร เป็นเมอืงที1อยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึ1งเป็นเมอืงท่าที1สาํคญัในการมุง่
หน้าสูเ่ขตอารค์ตกิ (เวลาชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั 
วโมง) 
จากนั $นนําท่านเขา้สูท่ี1พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า (ที1พกัในเมอืงเมอรม์งัสอ์าจไมม่เีตยีง
เสรมิใหบ้รกิาร) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ1าที1โรงแรม 
หลงัจากทานอาหารคํ�าและเขา้ที�พกัแลว้ พรอ้มกนัที�ล้อบบี$ของโรงแรมเพื�อนําท่านเดินทางออกไป
ชมแสงเหนือหรอืปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern Light ซึ�งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�มีแสง
เรอืงบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ$นในบริเวณแถบขั $วโลก โดยบางครั �งจะเรียกว่า แสง
เหนือ หรอื แสงใต้ ขึ�นอยู่กบัแหล่งกาํเนิด ปรากฏการออโรรา่เป็นตวัอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกสที์�
น่าทึงที�สุดที�เกิดขึ�นในอวกาศที�ใกล้พื�นโลก มนัอาจปรากฏจากสิ�งจางๆ เป็นวงนิ� ง แล้วระเบิด
ออกมาเป็นสีต่างๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี�วินาที บางครั �งจะปรากฏเหมือนมนัจะแตะกบัพื�น 
หรอืในเวลาอื�นอาจเหน็มนัพุง่สูงขึ�นสู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานั�นเกิดขึ�นที�ความสูง
จากพื�นโลก ประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณที�อยูบ่ริเวณบรรยากาศชั �นบนที�อยูใ่กล้กบั
อวกาศ ช่วงที�เหมาะสมในการชมแสงเหนือ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรอืฤดหูนาว ช่วงเวลา
ประมาณ 22.00-24.00 น. (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถ
กาํหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรอืไมข่ึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ
เอื�ออาํนวยและความปลอดโปรง่ของท้องฟ้าในเวลานั�น)  
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วนัที�สอง  เมอรม์งัส-์หมู่บา้นซามิ-เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที1โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองโลโวซีโร ่Lovozero (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั 1วโมง) ตั $งอยูท่างตอนใตข้อง

เมอรม์งัส ์เป็นที1ตั $งของ หมูบ่้านซามิ Sami Village หมู่บ้านชาวพื$นเมืองแห่งเขตทุนดรา้ สมัผสัถงึวถิี
ชวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื$นเมอืงซามทิี1ใชช้วีติอาศยัอยูต่ั $งแต่บรรพบุรุษใน
แถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดั $งเดมิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื$นเมอืง 

บ่าย  นําท่านชมฟารม์กวางเรนเดยีร ์โดยเลี$ยงเพื1อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางรวมทั $งเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิและสมัผสั
  ประสบการณ์นั 1งรถลากเลื1อนโดยกวางเรนเดยีร ์ อกีทั $งท่านจะไดศ้กึษาประวตัศิาสตรแ์ละสมัผสัวถิชีวีติของ
  ชาวซาม ิโดยใชช้วีติตามหลกัธรรมชาต ิยดึถอืหลกั ธาตุทั $งสี1 คอื ดนิ นํ$า ลม และไฟ และปจัจยัในการ 
  ดาํรงชวีติหา้ขอ้คอื ความรกั ความสขุ โชคชะตา เวรกรรม และสขุภาพ  นําท่านชมฟารม์สนุขัฮสักี$ สนุขัสาย
  พนัธพ์ื$นเมอืงของรสัเซยีหรอืไซบเีรยีนฮสักี$ จดัเป็นสนุขัขนาดกลาง ขนฟูแน่น จดัอยู่ในกลุ่มสนุขัใชง้าน มตีน้
  กาํเนิดทางตะวนัออกของไซบเีรยี เพาะพนัธุม์าจากสนุขัในวงศส์ปิตซ ์มลีกัษณะขน 2 ชั $นฟูแน่น, หางรปู 
  เคยีว, หเูป็นรปูสามเหลี1ยมตั $งชนั และลายที1เป็นลกัษณะเฉพาะ ไซบเีรยีนฮสักเีป็นสนุขัที1แขง็แรง คล่องแคล่ว 
  เตม็ไปดว้ยพลงั และยดืหยุ่น เป็นคุณสมบตัทิี1สบืทอดจากบรรพบุรุษที1มาจากสิ1งแวดลอ้มที1หนาวเยน็อย่าง
  รุนแรงของไซบเีรยี และจากการเพาะพนัธุข์องชาวชุกช ี(Chukchi) ที1อาศยัอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ
  ของเอเชยี สนุขัถูกนําเขา้มาในอลาสกา้ ระหว่างชว่งตื1นทองที1เมอืง โนม (Nome) และแพร่เขา้สูส่หรฐัอเมรกิา
  และประเทศแคนาดาในฐานะสนุขัลากเลื1อน ก่อนที1จะเปลี1ยนมาเป็นสนุขัเลี$ยงตามบา้นในภายหลงัอย่าง 
  รวดเรว็ และใหท้่านสนุกกบักจิกรรมต่างๆ (กจิกรรมขึ$นอยู่กบัสภาพอากาศ) อาท ินั 1งรถเทยีมกวางเรนเดยีร์
  หรอืใหอ้าหารสนุขัฮสักี$ในฟารม์, ใหอ้าหารกวางเรนเดยีร,์ ร่วมกจิกรรมเล่นเกมสแ์บบพื$นเมอืง เช่น ชกัเย่อ, 
  เตะบอล หรอืใสชุ่ดพื$นเมอืงถ่ายรปูกบัมุมสวยๆ ในหมู่บา้น  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองเมอร์
  มงัส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั 1วโมง)  
คํ�า รบัประทานอาหารคํ1า ณ ภตัตาคารจนี 

นําท่านเขา้สูท่ี1พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
หลงัจากทานอาหารคํ�าและเขา้ที�พกัแลว้ พรอ้มกนัที�ล้อบบี$ของโรงแรมเพื�อนําท่านเดินทางออกไป
ตามล่าหาแสงเหนือหรอืปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern Light อีกครั $งซึ�งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรม
ที�มีแสงเรอืงบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ$นในบริเวณแถบขั $วโลก โดยบางครั �งจะ
เรียกว่า แสงเหนือหรอืแสงใต้ ขึ�นอยู่กบัแหล่งกาํเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรทชาติ ไมส่ามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรอืไม่
ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศเอื�ออาํนวยและความปลอดโปรง่ของท้องฟ้าในเวลานั�น)  

 
วนัที�สาม  เมอรม์งัส-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําท่านเชค็เอ๊าทท์ี1พกั จากนั $นนําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจภายนอกพรอ้มทั $งเขา้ชม เรอืทาํลายนํ$าแขง็

พลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน Lenin Ice Breaker หรอื Nuclear Powered Icebreaker เรอืสาํหรบัการสาํรวจ
อารก์ตกิหรอืสงครามสอดแนม ซึ1งเป็นเรอืตดันํ$าแขง็รุ่นแรกของโลกและของรสัเซยีที1ใชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์
เปิดตวัเมื1อปี ค.ศ.1957 จอดเทยีบท่าอยู่ในเมอืงเมอรม์งัสแ์ห่งนี$ หลงัปลดประจาํการมากกว่า 8 ปี ในอดตีเรอื
ลาํนี$ใชต้ดันํ$าแขง็เพื1อเปิดทางนํ$าแขง็ใหเ้รอืเดนิสมุทรในการขนสง่สนิคา้ ปจัจบุนัเปิดใหผู้ท้ี1สนใจและบุคคล
ทั 1วไปเขา้ชม ชมภายในเรอืที1มกีารตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ มากมาย อาท ิหอ้ง
ประชุม หอ้งควบคุม หอ้งบงัคบัการที1อยู่บนสดุของเรอื หอ้งแผนที1และสะพานกปัตนั เป็นตน้ (กรณีที1เรอื
ทาํลายนํ$าแขง็พลงังานนิวเคลยีรปิ์ดเขา้ชม จะทาํการสลบัวนัหรอืเปลี1ยนใหเ้ขา้ชม Naval Museum of the 
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Northern Fleet Museum แทน ซึ1งเป็นพพิธิภณัฑท์หารเรอืแหง่กองทพัเรอืทางเหนือ ของรสัเซยี ซึ1งตั $งอยู่
ในเมอืงเมอรม์งัส ์ซึ1งเปิดใหป้ระชาชนทั 1วไปไดเ้ขา้ชมมาตั $งแต่ปี ค.ศ.1946 ซึ1งไดร้บัการยอมรบัโดยทั 1วไปว่า
เป็นพพิธิภณัฑท์ี1ดทีี1สดุในเครอืขา่ยพพิธิภณัฑก์องทพัเรอื ที1บอกเล่าเรื1องราวเกี1ยวกบัการพฒันาเรอืดาํนํ$า
นิวเคลยีรแ์ละการบนิทหารเรอืรวมทั $งกองยานเหนือทั $งหมด ประกอบไปดว้ยสิ1งของต่างๆ ที1สาํคญัของมรดก
ทางทะเลรสัเซยีกว่า 65,000 รายการ) จากนั $นนําท่านถ่ายรปูกบั อนุสรณ์สถานอลัโยชา Alyosha 
Monument อนุสรณ์สถานของทหารรสัเซยีกบัทหารโซเวยีตและเหล่าลกูเรอืนกับนิเมื1อครั $งสงครามโลกครั $งที1 
2  โดยสรา้งขึ$นบนเนินเขาที1สามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าวโคล่า เพื1ออุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของ
โซเวยีตที1สามารถตรงึกองกาํลงัเพื1อหยุดยั $งการรุกคบืจากกองทพัเยอรมนั อนุสรณ์แห่งนี$ไดร้บัการออกแบบ
จากสถาปนิกชาวรสัเซยีนาม Pokrovsky โดยเริ1มก่อสรา้งขึ$นเมื1อปี 1974  เป็นรปูป ั $นทหารถอืปืนที1มขีนาด
ใหญ่และมคีวามสงูกว่า 35.5 เมตร นํ$าหนกักว่า 5,000 ตนั ประกอบไปดว้ยคาํจารกึต่างๆ เกี1ยวกบัการสูร้บ 
และไดม้พีธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมื1อวนัที1 19 ต.ค.1974 ใหท้า่นถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซน้ตนิ์โคลสั St.Nicholas 
Cathedral โบสถป์ระจาํเมอืงนิกายออรโ์ทดอกส ์ดว้ยรปูแบบการสรา้งโบสถค์ลา้ยโบสถอ์สัสมัชญัในมอสโคว ์
สรา้งขึ$นในระหว่างปี 1986-1989 ชว่งปลายการปกครองแบบคอมมวินิสต ์ประชาชนต่างเรยีกรอ้งใหม้ศีนูย์
รวมจติใจ โบสถนี์$จงึสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบเรยีกง่ายแต่กลบัแฝงไวด้ว้ยความศรทัธาจากประชาชน 
และถ่ายรปูกบัป้อมปราการของเมอืงเมอรม์งัส ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื$นเมอืง  
บ่าย ใหท้่านเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเมอรม์งัส ์
17.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เที�ยวบินที� SU6324 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการ

เปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศหรอืตามตารางบินของ
สายการบิน)* (โปรดระวงัเกี�ยวกบัการจาํกดันํ$าหนักสาํหรบักระเป๋าที�โหลดใต้เครื�องท่านละ 1 ชิ$น ไม่
เกิน 23 กิโลกรมั) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินพลุโคโว่ นครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ ใหท้่านรบัสมัภาระ พรอ้มนําท่านเดนิทางเขา้สูต่วั
เมอืงเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ เมอืงที
สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื
อ ปี ค.ศ. 1703 นครแหง่นี"มี
ประวตัศิาสตรข์องการต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครั "ง และยงัเป็นอู่กาํเนิดอาํนาจของการปฏวิตัริสัเซยีที

ส ั 
นสะเทอืนไปทั 
วโลก ถอืไดว้่าเป็นเมอืงที
สวยงามที
สดุแหง่หนึ
งของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชื
อมต่อกนั
ดว้ย แม่นํ"า-ลาํคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บัฉายาว่า “ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ” นครแหง่นี"เคยเป็นเมอืง
หลวงเก่าของรสัเซยีมานานกว่า 200 ปี ตวัเมอืงนั "น ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นนครที
สวยและสมบรูณ์มาก 

 ที
สดุในดา้นงานสถาปตัยกรรมและผงัเมอืง   
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ1า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนั $นนําท่านเขา้สูท่ี1พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที�สี�   เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําท่านเดนิทางเพื
อชมความยิ
งใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ที
ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานที
แห่งนี" เคยใชเ้ป็นที
รบัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที
 5  ของ
ไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี พรอ้มทั "งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั 
ที
 2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  ปจัจุบนัพระราชวงันี"ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ที
เกบ็รวบรวมงานศลิปะ
ลํ"าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิ"น รวมทั "ง ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี
,  ปิกสัโซ,  
แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะที
สวยที
สดุและใหญ่ที
สดุของโลกแหง่หนึ
ง (ในบางช่วง
พระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซึ�งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งลว่งหน้า ดงันั �น หากวนัที�
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เดินทาง ตรงกบัช่วงที�ปิดเข้าชม จะเปลี�ยนไปเข้าพระราชวงัอื�นที�เปิดหรอืสถานที�ท่องเที�ยวอื�นที�เปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักลา่ว)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย  นําท่านเขา้ชม Aurora Ship Museum พพิธิภณัฑเ์รอืลาดตระเวน ที
คุม้กนัเรอืของกองทพัเรอืจดัรวรรดิ Yรสัเซยี 
  ในช่วงสงครามรสัเซยี-ญี
ปุน่ และยงัเคยเป็นสว่นหนึ
งของกองทพัเรอืบอบตกิและเขา้ร่วมยุทธนาวชี่องแคบ 
  สชึมิะ เมื1อเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ.1911 อดตีเรอืรบหลวงเคยไดไ้ปจอดที1กรุงเทพมหานครเพื1อเป็นสว่นหนึ1ง
  ของพระราชพธีบีรมราชาภเิษกของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑล์อยนํ$าใน
  นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ จากนั $นนําท่านเขา้ชมโบสถห์ยดเลือด Savior on Split Blood Church ถูกสรา้ง
  ขึ$นเพื1อเป็นอนุสรณ์แก่พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี1 2 ซึ1งสรา้งขึ$นในบรเิวณที1พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี1 2 ถูกลอบ
  ปลงพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1881 โบสถนี์$มกีารก่อสรา้งที1ประกอบไปดว้ยสสีนัที1สวยงามมยีอดโบสถส์งูถงึ 81 
  เมตร จผุูค้นไดถ้งึ 1,600 คน โดยมกีารออกแบบการแขง่ขนัจากสถาปนิกที1มชีื1อเสยีงมากมาย ก่อนจะทรง
  คดัเลอืกแบบของสถาปนิกอลัเฟรด ปารแ์ลนดแ์ละท่านเจา้อาวาสอกี 2 องคท์ี1ร่วมกนัคดิแบบ เป็น 
  สถาปตัยกรรมแบบรสัเซยี รปูแบบไดอ้ทิธพิลจากการสรา้งมหาวหิารเซน้ตบ์าซลิที1จตุัรสัแดงในกรุงมอสโคว์
  และโบสถย์าโลสลาฟ การก่อสรา้งใชเ้วลานานถงึ 24 ปีและเปิดอย่างเป็นทางการเมื1อ 6 ส.ค.ปีค.ศ.1907 การ
  ตกแต่งอาคารใชว้สัดุหลายอย่างหลากหลาย เช่น อฐิ, หนิแกรนิต, หนิอ่อน, ทองแดงปิดทองและโมเสค โม
  เสคต่างๆ ถูกออกแบบและจดัทาํการศลิปินถงึ 30 คน และถอืว่าเป็นโบสถท์ี1มงีานโมเสคที1ใหญ่ที1สดุในโลกก็
  ว่าได ้จากนั $นใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซื$อสนิคา้พื$นเมอืงจากย่านใจกลางเมอืงของนครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ไม่ว่าจะ
  เป็น มาทรอชกา้หรอืตุ๊กตาแม่ลกูดก หรอืกล่องดนตรรีปูสถานที1ดงัต่างๆ ของรสัเซยี และงานฝีมอื รวมทั $ง
  ผลติภณัฑก์นัหนาว อาท ิผา้คลุมไหล่ ถุงมอืแบบเก๋ๆ น่ารกัๆ ในราคาย่อมเยา เป็นตน้ 
  คํ�า  รบัประทานอาหารคํ1า ณ ภตัตาคารพื$นเมอืง 

จากนั $นนําท่านเขา้สูท่ี1พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัที�ห้า   เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-พชุกิ$น-เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  นําท่านเดนิทางสู ่เมืองพชุกิ�น (Pushkin) อกีหนึ
งเมอืงท่อเที
ยวที
มชีื
อเสยีงที
สดุของรสัเซยี ตั "งอยู่ในเขตนคร
  สหพนัธเ์ซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ห่างออกไปประมาณ 24 กโิลเมตร ไดร้บัการก่อตั "งขึ"นปีในปี ค.ศ.1710 โดยตวั
  เมอืงแห่งนี"ตั "งอยู่รมิฝ ั 
งแม่นํ"าเนวา แม่นํ"าสายสาํคญัอกีสายหนึ
งของประเทศ และปจัจบุนัเมอืงพชุกิ"นได ้
  กลายเป็นสถานที
ท่องเที
ยวที
ไดร้บัความนิยมมากแห่งหนึ
ง ที
เตม็ไปดว้ยพระราชวงัและมคีวามสาํคญัต่อ 
  ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของประเทศ  นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace)  
  พระราชวงัฤดรูอ้นที
มชีื
อเสยีงมากแห่งหนึ
งของโลก สวนสวยที
ตั "งอยู่บนพื"นที
กว่า 107 เฮคเตอร ์ภายในสวน
  แบ่งออกเป็นสวนแบบเก่าและสวนแบบองักฤษ ซึ
งถูกคั 
นกลางดว้ยบ่อนํ"าขนาดใหญ่ อกีทั "งยงัมพีาวลิเลี
ยนที

  สวยงาม ซงึมคีวามสาํคญัทางสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ
งของเมอืง โดยพระราชวงันั "นถูก
  สรา้งขึ"นในชว่งสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช หรอืในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสรา้งใหม่ในช่วงระหว่าง
  ปี 1743-1756 พระราชวงัแคทเธอรนีเป็นพระราชวงัหลวงอนัเป็นที
พกัผ่อนในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรด
  คอื พระนางแคทเธอรนีที
 1 โดยพระราชวงัถูกสรา้งขึ"นในสไตลส์ถาปตัยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแต่งประดบั
  ประดาผนงัหอ้งดว้ยลายปนูป ั "นต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโก ้ที
มคีวามสวยงามมาก ชมด้านนอกของห้อง
  อาํพนั (Amber Room) เป็นหอ้งที
ไม่ควรพลาดชม ภายในหองนั "นไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามมากที
สดุ
  หอ้งหนึ
งในพระราชวงัแคทเธอรนี โดยเฉพาะภาพที
ใชต้กแต่งตามผนงัและเพดานนั "น สว่นใหญ่มกัสรา้งขึ"น
  จากอาํพนัทั "งหมด ตกแต่งดว้ยทองคาํเปลวและกระจกอย่างวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาว่าเป็น สิ
งมหศัจรรย์
  ที
 8 ของโลกดว้ย  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟในนครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื�อนําท่านเดินทางสู่กรงุมอสโควโ์ดยรถไฟ
ความเรว็สูง Hi Speed Train / Sapsan Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง)   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ1า ณ ภตัตาคารพื$นเมอืง 
จากนั $นนําท่านเขา้สูท่ี1พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 
วนัที�หก   มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําท่านชมเมอืงมอสโคว ์นําท่านสู ่จตัรุสัแดง Red Square ที
มคีวามสาํคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืง

รสัเซยี เป็นสถานที
สาํคญัตั "งอยูใ่จกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตุัรสัที
สวยงามที
สดุในโลก เป็นสถานที
เกบ็
ศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ใหท้่านไดถ่้ายภาพอาคารแห่งนี" 
และดา้นหน้าจตุัรสัแดงนั "น เป็นที
ตั "งของกโิลเมตรที
ศนูยข์องรสัเซยี และมลีานกวา้งของจตุัรสัแดงนี"มพีื"นที

กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหน้าที
เป็นสถานที
จดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลาย
สมยั บรเิวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที
ท่องเที
ยวอื
นๆ รายรอบอกีมากมาย เช่น พระราชวงัเครม
ลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม เป็นตน้  ใหท้่านถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ตบ์าซิล 
สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ที
สรา้งขึ"นโดยพระเจา้อวีานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูนํ้าพรรคบอลเชวคิ ที

ปจัจบุนัล่มสลายไปกบัความยิ
งใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที
 4 จอมโหด ดว้ยศลิปะ
รสัเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนั สวยงาม จนนกัท่องเที
ยวเรยีกกนัว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ย
ศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ที
หลงัจากสรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทั "งสอง
ขา้ง โดยคาํสั 
งของพระเจา้อวีานที
 4 หรอืกษตัรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหา
วหิารแห่งนี"มาก จงึมคีาํสั 
งใหป้นูบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั "งสอง เพื
อไม่ให้
สถาปนิกผูน้ั "นสามารถสรา้งสิ
งที
สวยงามกว่านี"ไดอ้กี จากนั "นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ"งที
ห้างสรรพสินค้ากมุ 
Gum Department Store ที
หรหูรามากที
สดุในรสัเซยี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั 
วโลก  เป็นแหล่ง 

 ชอ้ปปิ"งของเศรษฐรีสัเซยี  ตวัอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรหูรา   
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” จุดชมววิที1มองเหน็ทศันียภาพ
ของกรุงมอสโควที1อยู่เบื$องล่างไดโ้ดยทั $งหมด จงึทาํใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตีเลอืกเนินเขา
นกกระจอกแหง่นี$เป็นที1ตั $งบา้นพกัของตน ปจัจุบนัพื$นที1ดงักล่าวเป็นที1ตั $งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็น
จุดชมววิที1สวยที1สดุในมอสโคว ์และใหท้่านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวิทยาลยั
มอสโคว ์เป็นมหาวทิยาลยัที1เก่าแก่ที1สดุและใหญ่ที1สดุในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปตัยกรรมแบบสตาลนิที1
เป็นเอกลษัณ์ของการก่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการก่อตั $งขึ$นในปี 1755 โดยมคิาอลิซอฟ นกัวชิาการ
รสัเซยีในช่วงเวลานั $น มหาวทิยาลยัที1ไดร้บัการตั $งชื1อตามเขาในปี 1940  จากนั "นนําท่านชม สถานีรถไฟใต้
ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปตัยกรรมหลากหลายรปูแบบ
โดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จนไดร้บัการยกย่องว่า
เป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกที1มศีลิปะที1งดงามยิ1ง และยงัเป็นสิ1งก่อสรา้งที1ชาวรสัเซยีสามารถอวด
ชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิ1งใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิิยม และวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม 
ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั $นมคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครื1องแกว้ 
หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแหง่นี$  จากนั "นนําท่านชอ้ปปิ"ง
ย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื
อถนนนี"ปรากฏมาตั "งแต่ศตวรรษที
 15 ในอดตีเป็นที
อยู่ของชนชั "นขนุ
นาง และศลิปินที
มผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านที
พกัของสมาชกิระดบัสงู
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ของพรรคคอมมวินิสต ์ปจัจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิที
มชีื
อเสยีงที
สดุของรสัเซยี เป็นแหล่งของ
ศลิปิน จติรกร รา้นขายของที
ระลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร Hard Rock Cafe 
จากนั $นนําท่านเขา้สูท่ี1พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 
วนัที�เจด็   มอสโคว-์สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ที1มอีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึ$นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โดลโกรกู ีมรีบัสั 1งใหส้รา้งเพื1อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที1เป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรุงมอสโคว ์ตามความเชื1อของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืที1สถติยข์องพระเจา้ ปจัจุบนัพระราชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และที1ตั $งสถานที1สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช
และสิ1งก่อสรา้งอื1นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงที1เก่าแก่สาํคญัและใหญ่ที1สดุในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที1มมีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษท์ี1ใหญ่ที1สดุในโลก (หมายเหตุ: จาํกดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านั $นคอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันั $นกรุณาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง 
เคร่งครดั) จากนั $นชม ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์�แชมเบอร ์ซึ1งเป็นที1เกบ็สมบตัลิํ$าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนั
ไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองคาํ, เครื1องบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่ี
สเตอรท์ี1หาชมไดย้ากยิ1ง จากนั $นชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษท์ี1
ใหญ่ที1สดุในโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต ์เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึ"นเมื
อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี
 1 

เพื
อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญัhุตาแด่พระเป็นเจา้ที
ทรงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จาก
สงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูนํ้าพรรคคอมมวินิสต์
ในขณะนั "นไดส้ั 
งใหทุ้บโบสถท์ิ"ง เพื
อดดัแปลงเป็นสระว่ายนํ"าที
ใหญ่ที
สดุในโลก จนเมื
อปี ค.ศ.1994
ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีารก่อสรา้งวหิารขึ"นมาใหม่ ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทั "งประเทศ ซึ
ง
จาํลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์วหิารนี"จงึกลบัมายนืหยดัที
เดมิอกีครั "งโดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และทาํ
พธิเีมื
อวนัที
 19 สงิหาคม ค.ศ.2000 ปจัจุบนัวหิารนี"ใชใ้นการประกอบพธิกีรรมสาํคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี  

 จากนั "นนําท่านเดนิทางต่อสู ่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี� Ismaylovsky Market ศนูยก์ลางการคา้ขายของที

ระลกึที
ใหญ่ที
สดุในกรุงมอสโคว ์อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื"อสนิคา้พื"นเมอืงนานาชนิด ในราคาที
ถูกที
สดุ อาทิ
เช่น นาฬกิารสัเซยี, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อาํพนั, ของที
ระลกึต่างๆ และอื
นๆ อกี
มากมาย    

 สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเซเรเมต็เยโว่ กรงุมอสโคว ์(เนื�องจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนขา้งหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาํเป็นต้องเผื�อ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

19.25 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เที�ยวบินที� SU270 
 

วนัที�แปด สนามบินสวุรรณภมิู 
08.20 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื�นๆ ที�ไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทั $งนี$ เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานที�และพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ที�เดินทาง สถานที�ใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิn ในการเปลี�ยนแปลงเข้าสถานที�อื�น

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีที�ไม่สามารถจดัทดแทนได้ 
 

 
 
กาํหนดการเดินทาง   23-30 พ.ย. / 3-10 ธ.ค.2562 
อตัราค่าบริการ สาํหรบัจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ตํ�ากว่า 25 ท่าน 

พกัห้องคู่ท่านละ    77,500 บาท 
  พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ             7,900 บาท 
เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน     75,900 บาท 
เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง   72,900 บาท 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถิ�นในมอสโควแ์ละพระราชวงั /  
เซน็ต์ปีเตอรส์เบิรก์และเมอรม์ ั $งส์, ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,800 บาท   

ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 
 

ผูใ้หญ่ที�ไม่ใช้ตั pว ท่านละ     44,900   บาท 
**กรณีผูโ้ดยสารที�ซื$อทวัรแ์บบไมใ่ช้ตั pว ตั pวจะไม่รวมให้ตลอดทั $งเส้นทางและสายการบินภายในประเทศรสัเซีย** 

เดก็ไม่ใช้ตั pว อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  44,900   บาท 
เดก็ไม่ใช้ตั pว อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 41,900  บาท 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิn ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ$ามนั ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�ม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํ�ากวา่ 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถิ�น ทิปไกดท้์องถิ�นในมอสโควแ์ละพระราชวงั /  
เซน็ต์ปีเตอรส์เบิรก์และเมอรม์ ั $งส์, ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,800 บาท   

ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิn ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ$ามนั  ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�ม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํ�ากวา่ 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดินทางนี$ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 
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• กรณีท่านที�มีตั pวของสายการบินอื�นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั pวโดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเนื�องจากจะต้องทาํการตรวจสอบห้องพกัและบริการเพิ�มเติมจากที�นั �งที�มี 
 
อตัรานี$รวมบริการ 
• ค่าตั vวเครื1องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิแอโรฟลอ็ต ชั $นประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์เมอรม์งัส-์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ 

// มอสโคว-์กรุงเทพฯ และรวมถงึรถไฟระหว่างเมอืง เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์-มอสโคว ์ชั $นมาตรฐาน 
• ค่าโรงแรมที1พกัตามรายการที1ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ1งหอ้ง) **บางเมอืงอาจไม่มเีตยีงเสรมิ อาท ิเมอืงเมอรม์งัส ์เป็นตน้** 
• ค่าเขา้ชมสถานที1ต่างๆ ตามรายการที1ระบุ, ค่าอาหารและเครื1องดื1มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเที1ยวตามรายการที1

ระบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที1ม ี
• ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ที1คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ1ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ที1อายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื1อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) 
• ค่าภาษนํี$ามนัเชื$อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที1มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ1งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที1 25 

เม.ย.2562 และท่านตอ้งชาํระเพิ1มหากมกีารเรยีกเกบ็เพิ1มจากสายการบนิ  
• ภาษมีลูค่าเพิ1ม 7% และหกั ณ ที1จ่าย 3%  
 
อตัรานี$ไม่รวมบริการ 
• ค่านํ$าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที1เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมัต่อท่าน ท่านละ 1 ชิ$น)  
• ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าบรกิารและค่าทปิสาํหรบัพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง (ท่านจะดแูลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง) 
• ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ1นของรสัเซยี, ทปิมคัคุเทศกใ์นเขตพระราชวงั และ ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ี1เดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,800 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที1เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง) 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที1ระบุ เช่น ค่าเครื1องดื1มและค่าอาหารที1ส ั 1งเพิ1มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารที1ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่านํ$าดื1มระหว่างทวัร ์(ไม่มแีจกนํ$าดื1มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าทาํใบอนุญาตที1กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าวซ่ีาสาํหรบัชาวต่างชาต ิ
• สาํหรบัราคานี$บรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเที1ยวหากมกีารเกบ็เพิ1ม 
• ค่าประกนัการเดนิทางที1นอกเหนือจากรายการทวัร ์

 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ
งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที
เหลอืจะขอ
เกบ็ทั "งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนั "นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Yในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั "งหมด 
 
การยกเลิก 
� หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Yในการคนืเงนิมดัจาํค่าตั jวโดยสารของท่าน

นั "นๆ (เงื
อนไขค่ามดัจาํตามที
ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Yในการคนืเงนิมดัจาํทั "งหมด 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Yในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั "งหมด 
� หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื
นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที
สถานทตู

เรยีกเกบ็ (กรณีมกีารยื
นวซ่ีา) 
� หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้ (กรณีมกีารยื
นวซ่ีา) แจง้ยกเลกิก่อนออกตั jวโดยสารเครื
องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Yใน

การคนืค่ามดัจาํ  
� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั jวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Yในการคนืค่าทวัรท์ั "งหมด  
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี1ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื1องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที1พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีที1มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั $งในประเทศไทยและต่างประเทศที1ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ$นและมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ yในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ  โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที1บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื1องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื1นๆ ที1มเีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที1กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื1องจากมสีิ1งผดิกฎหมายหรอืสิ1งของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื1อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที1กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทั $งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที1สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื1องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที1กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วที1พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ yในความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ1งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที1สายการบนิกาํหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ที1ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ$าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ1ากว่ามาตรฐานได ้
ทั $งนี$ขึ$นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ yไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ$าหนกัสว่นที1
เกนิ 

o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รสัเซยี มกีารรณรงคเ์รื1องการงดสบูบหุรี1 บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที1ต่างๆ จะมขีอ้กาํหนดที1
ชดัเจนในเรื1องการสบูบหุรี1และมสีถานที1โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี1 ทั $งนี$เนื1องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที1ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที1ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที1ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั 1วโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื1องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั $งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั $งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที1
สถานที1เขา้ชมนั $นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที1คณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื1อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที1ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนั $น ๆ ตามเงื1อนไขราคาที1ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั $นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ1งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที1ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื1องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั $นขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื
องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดี
ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี�ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื
องปรบัอากาศเนื
องจากอยู่ในแถบที
มอุีณหภมูติํ
า  
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3. กรณีที
มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ"นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ Yในการปรบัเปลี
ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื
อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรสัเซยีที
มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที
เป็นหอ้งเดี
ยวอาจเป็นหอ้งที
มขีนาดกะทดัรดั และไมม่ี
อ่างอาบนํ"า ซึ
งขึ"นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั "นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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