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เท่ียวรสัเซีย 4 เมือง 9 วนั 7 คืน 
มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ – พชุก้ิน  

หนาวน้ีเทีย่วรสัเซีย 
เทีย่วแบบคุ้มๆ จดัหนัก จดัเตม็!! เทีย่วครบเมืองหลกัของรสัเซีย

พร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 
โดยสายการบินไทย (TG)  

  
 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงกำรปกครองจำก 
ระบบสมบรูณำญำสทิธริำชยม์ำเป็นระบบกำรเมอืง กำรปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมำรก์ซสิตไ์ด้
ส ำเรจ็ตัง้แต่ ค.ศ.1917 จนถงึกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกจิมำสูร่ะบบ
ประชำธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยอืนจำกนกัท่องเทีย่วทัว่โลก กบัสถำนทีน่่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำน 

Winter Russia 
Northern Light 

Explorer 
7 days 5 nights 
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มอสโคว ์Moscow   เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิำสตรอ์นัเก่ำแกแ่ละยำวนำน 
เมอรม์งัส ์Murmansk  เมอืงท่ำทำงตอนเหนือของรสัเซยี ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศ
   ฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัในกำรมุ่งหน้ำสูเ่ขตอำรค์ตกิ และเป็นสถำนทีท่ี ่
   สำมำรถชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำตแิสงเหนือ  
เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเก่ำของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้แต่สมยัของพระเจำ้ 
St.Petersberg  ปีเตอรม์หำรำช ทีน่ ำควำมเจรญิมำสูป่ระเทศรสัเซยีแบบยุคใหม่ 
พชุก้ิน Pushkin เมอืงทีต่ัง้ของสถำนทีท่่องเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญัต่อประวตัศิำสตรข์องประเทศหลำยๆแห่ง ไม่ว่ำจะ

เป็นโบสถ ์พระรำชวงั สวนสำธำรณะ และอืน่ๆอกีมำกมำย 

 
ก าหนดการเดินทาง  24 ธ.ค.2561 – 1 ม.ค. 2562 

 

วนัแรก   24 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ - มอสโคว ์

08.00 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 4 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย  
เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.50 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 
17.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอื

เดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรงุมอสโคว ์Moscow (เวลาชา้กว่า
ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ีสอง  25 ธ.ค.61 มอสโคว-์เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ทีม่อีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โดลโกรกู ีมรีบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรุงมอสโคว ์ตามความเชื่อของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ัง้สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช
และสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงทีเ่ก่าแก่ส าคญัและใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีม่มีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง 
เคร่งครดั) จากนัน้ชม ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนั
ไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองค า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่ี
สเตอรท์ีห่าชมไดย้ากยิง่ จากนัน้ชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษท์ี่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (หรอืแบบกล่องกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหรอื
เวลาบนิของเทีย่วบนิภายในประเทศรสัเซยี) 

 จากนัน้น าท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเซอเรเมทเยโว ่เพื่อน าท่านเดินทางสู่เมืองเมอรม์งัส ์
15.40 น. ออกเดินทางจากมอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1324 *(สายการบินและเวลา

บินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* (โปรด
ระวงัเก่ียวกบัการจ ากดัน ้าหนักส าหรบักระเป๋าท่ีโหลดใต้เครือ่งท่านละ 1 ช้ิน ไม่เกิน 23 กิโลกรมั) 

18.05 น. เดินทางถึงเมืองเมอรม์งัส ์Murmansk เมืองท่าท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรสัเซีย จากนัน้ใหท้่านรบั
สมัภาระและเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืง น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเมอรม์งัส ์เมอืงท่าของรฐัเมอรม์งัส์
หรอืมรูม์นัสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตัง้อยูบ่รเิวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมแีหลมโคลายื่นไปใน
มหาสมทุร เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัในการมุ่งหน้าสูเ่ขต
อารค์ตกิ 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม 
หลงัจากทานอาหารค า่และเขา้ท่ีพกัแลว้ พรอ้มกนัท่ีล้อบบีข้องโรงแรมเพื่อน าท่านเดินทางออกไป
ชมแสงเหนือหรอืปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern Light ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมท่ีมีแสงเรอืง
บนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึน้ในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรียกว่า แสง
เหนือ หรอื แสงใต้ ขึน้อยู่กบัแหล่งก าเนิด ปรากฏการออโรรา่เป็นตวัอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกสท่ี์
น่าทึงท่ีสุดท่ีเกิดขึน้ในอวกาศท่ีใกล้พืน้โลก มนัอาจปรากฏจากส่ิงจางๆ เป็นวงน่ิง แล้วระเบิด
ออกมาเป็นสีต่างๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที บางครัง้จะปรากฏเหมือนมนัจะแตะกบัพืน้ 
หรอืในเวลาอ่ืนอาจเหน็มนัพุง่สูงขึน้สู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานัน้เกิดขึน้ท่ีความสูง
จากพืน้โลก ประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณท่ีอยูบ่ริเวณบรรยากาศชัน้บนท่ีอยูใ่กล้กบั
อวกาศ ช่วงท่ีเหมาะสมในการชมแสงเหนือ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรอืฤดหูนาว ช่วงเวลา
ประมาณ 22.00-24.00 น. (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถ
ก าหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรอืไมข่ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
เอ้ืออ านวยและความปลอดโปรง่ของท้องฟ้าในเวลานัน้)  
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วนัท่ีสาม  26 ธ.ค.61 เมอรม์งัส-์หมู่บา้นซามิ-เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจภายนอกพรอ้มทัง้เขา้ชม เรอืท าลายน ้าแขง็พลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน 

Lenin Ice Breaker หรอื Nuclear Powered Icebreaker เรอืส าหรบัการส ารวจอารก์ตกิหรอืสงครามสอด
แนม ซึง่เป็นเรอืตดัน ้าแขง็รุ่นแรกของโลกและของรสัเซยีทีใ่ชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ.1957 จอด
เทยีบท่าอยูใ่นเมอืงเมอรม์งัสแ์หง่นี้ หลงัปลดประจ าการมากกว่า 8 ปี ในอดตีเรอืล านี้ใชต้ดัน ้าแขง็เพื่อ
เปิดทางน ้าแขง็ใหเ้รอืเดนิสมุทรในการขนสง่สนิคา้ ปัจจบุนัเปิดใหผู้ท้ีส่นใจและบุคคลทัว่ไปเขา้ชม ชมภายใน
เรอืทีม่กีารตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ มากมาย อาท ิหอ้งประชุม หอ้งควบคุม หอ้ง
บงัคบัการทีอ่ยูบ่นสดุของเรอื หอ้งแผนทีแ่ละสะพานกปัตนั เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถานอลัโย
ชา Alyosha Monument อนุสรณ์สถานของทหารรสัเซยีกบัทหารโซเวยีตและเหล่าลกูเรอืนกับนิเมื่อครัง้
สงครามโลกครัง้ที ่2  โดยสรา้งขึน้บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าวโคล่า เพื่ออุทศิใหก้บั
เหล่าทหารกองทพัของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลงัเพื่อหยดุยัง้การรุกคบืจากกองทพัเยอรมนั อนุสรณ์
แห่งนี้ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวรสัเซยีนาม Pokrovsky โดยเริม่ก่อสรา้งขึน้เมื่อปี 1974  เป็นรปู
ปัน้ทหารถอืปืนทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามสงูกว่า 35.5 เมตร น ้าหนกักว่า 5,000 ตนั ประกอบไปดว้ยค าจารกึ
ต่างๆ เกีย่วกบัการสูร้บ และไดม้พีธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่19 ต.ค.1974 ใหท้่านถ่ายรปูกบัโบสถ์
เซน้ตน์ิโคลสั St.Nicholas Cathedral โบสถป์ระจ าเมอืงนิกายออรโ์ทดอกส ์ดว้ยรปูแบบการสรา้งโบสถค์ลา้ย
โบสถอ์สัสมัชญัในมอสโคว ์สรา้งขึน้ในระหว่างปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมวินิสต ์
ประชาชนต่างเรยีกรอ้งใหม้ศีนูยร์วมจติใจ โบสถน์ี้จงึสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรยีกง่ายแต่กลบัแฝงไว้
ดว้ยความศรทัธาจากประชาชน และถ่ายรปูกบัป้อมปราการของเมอืงเมอรม์งัส ์สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู ่เมืองโลโวซีโร ่Lovozero (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมอรม์งัส ์
เป็นทีต่ัง้ของ หมูบ่้านซามิ Sami Village หมู่บ้านชาวพืน้เมอืงแห่งเขตทุนดรา้ สมัผสัถงึวถิชีวีติ 
ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศยัอยูต่ัง้แต่บรรพบรุุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดัง้เดมิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านชมฟารม์กวางเรนเดยีร ์โดยเลีย้งเพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางรวมทัง้เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิและสมัผสั
  ประสบการณ์นัง่รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดยีร ์ รถสโนวโ์มบลิ อกีทัง้ท่านจะไดศ้กึษาประวตัศิาสตรแ์ละ 
  สมัผสัวถิชีวีติของชาวซาม ิโดยใชช้วีติตามหลกัธรรมชาต ิยดึถอืหลกั ธาตุทัง้สี ่คอื ดนิ น ้า ลม และไฟ และ
  ปัจจยัในการด ารงชวีติหา้ขอ้คอื ความรกั ความสขุ โชคชะตา เวรกรรม และสขุภาพ  น าท่านชมฟารม์ 
  สนุขัฮสักี ้สนุขัสายพนัธพ์ืน้เมอืงของรสัเซยี หรอืไซบเีรยีนฮสักี ้จดัเป็นสนุขัขนาดกลาง ขนฟูแน่น   จดัอยูใ่น
  กลุ่มสนุขัใชง้าน มตีน้ก าเนิดทางตะวนัออกของไซบเีรยี เพาะพนัธุม์าจากสนุขัในวงศส์ปิตซ ์มลีกัษณะขน 2 
  ชัน้ฟูแน่น, หางรปูเคยีว, หเูป็นรปูสามเหลีย่มตัง้ชนั และลายทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ ไซบเีรยีนฮสักเีป็นสนุขัที่
  แขง็แรง คล่องแคล่ว เตม็ไปดว้ยพลงั และยดืหยุ่น เป็นคุณสมบตัทิีส่บืทอดจากบรรพบุรุษทีม่าจาก 
  สิง่แวดลอ้มทีห่นาวเยน็อย่างรุนแรงของไซบเีรยี และจากการเพาะพนัธุข์องชาวชุกช ี(Chukchi) ทีอ่าศยัอยู่
  ทางดา้นตะวนัออกเฉยีงเหนือของเอเชยี สนุขัถูกน าเขา้มาในอลาสกา้ ระหว่างช่วงตื่นทองทีเ่มอืง 
  โนม (Nome) และแพร่เขา้สูส่หรฐัอเมรกิาและประเทศแคนาดาในฐานะสนุขัลากเลื่อน ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็น
  สนุขัเลีย้งตามบา้นในภายหลงัอย่างรวดเรว็ และใหท้่านสนุกกบักจิกรรมต่างๆ โดยไมม่คี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
  (กจิกรรมขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) อาท ินัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรห์รอืสนุขัฮสักีล้ากเลื่อน, นัง่ลากเลื่อนทีล่าก
  โดยรถสโนวโ์มบลิตะลุยหมิะ, ใหอ้าหารกวางเรนเดยีร,์ ร่วมกจิกรรมเล่นเกมสแ์บบพืน้เมอืง เชน่ ชกัเย่อ, เตะ
  บอล หรอืใสชุ่ดพืน้เมอืงถ่ายรปูกบัมุมสวยๆ ในหมู่บา้น  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองเมอร์
  มงัส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82#%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B9%8C_(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม 

หลงัจากทานอาหารค า่และเขา้ท่ีพกัแลว้ พรอ้มกนัท่ีล้อบบีข้องโรงแรมเพื่อน าท่านเดินทางออกไป
ตาล่าหาแสงเหนือหรอืปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern Light อีกครัง้ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมท่ี
มีแสงเรอืงบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึน้ในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะ
เรียกว่า แสงเหนือหรอืแสงใต้ ขึน้อยู่กบัแหล่งก าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรทชาติ ไมส่ามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรอืไม่
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอื้ออ านวยและความปลอดโปรง่ของท้องฟ้าในเวลานัน้)  

 
วนัท่ีส่ี   27 ธ.ค.61 เมอรม์งัส-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน-เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าท่านเชค็เอา๊ทท่ี์พกั น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมอรม์งัส ์
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่อง 
11.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU6344 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการ

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศหรอืตามตารางบินของ
สายการบิน)* (โปรดระวงัเก่ียวกบัการจ ากดัน ้าหนักส าหรบักระเป๋าท่ีโหลดใต้เครือ่งท่านละ 1 ช้ิน ไม่
เกิน 23 กิโลกรมั) 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินพลุโคโว่ นครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ ใหท้่านรบัสมัภาระ พรอ้มน าท่านเดนิทางเขา้สูต่วั
เมอืงเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ เมอืงทีส่รา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนี้มี
ประวตัศิาสตรข์องการต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครัง้ และยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการปฏวิตัริสัเซยีที่
ส ัน่สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชื่อมต่อกนั
ดว้ย แม่น ้า-ล าคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บัฉายาว่า “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ”  นครแหง่นี้เคยเป็นเมอืง
หลวงเก่าของรสัเซยีมานานกว่า 200 ปี ตวัเมอืงนัน้ ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นนครทีส่วยและสมบรูณ์มาก 
ทีส่ดุในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมอืง  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองพชุก้ิน (Pushkin) อกีหนึ่งเมอืง
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของรสัเซยี ตัง้อยู่ในเขตนครสหพนัธเ์ซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ห่างออกไปประมาณ 24 
กโิลเมตร ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ปีในปี ค.ศ.1710 โดยตวัเมอืงแห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเนวา แม่น ้าสายส าคญัอกี
สายหนึ่งของประเทศ และปัจจุบนัเมอืงพุชกิน้ไดก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากแห่งหนึ่ง 
ทีเ่ตม็ไปดว้ยพระราชวงัและมคีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของประเทศ  น าท่านเขา้ชม 
พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวงัฤดรูอ้นทีม่ชีื่อเสยีงมากแหง่หนึ่งของโลก สวนสวย
ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีก่ว่า 107 เฮคเตอร ์ภายในสวนแบ่งออกเป็นสวนแบบเก่าและสวนแบบองักฤษ ซึง่ถูก
คัน่กลางดว้ยบ่อน ้าขนาดใหญ่ อกีทัง้ยงัมพีาวลิเลีย่นทีส่วยงาม ซงึมคีวามส าคญัทางสถาปัตยกรรมและ
ประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ่งของเมอืง โดยพระราชวงันัน้ถูกสรา้งขึน้ในชว่งสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช หรอื
ในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสรา้งใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 พระราชวงัแคทเธอรนีเป็น
พระราชวงัหลวงอนัเป็นทีพ่กัผ่อนในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรดคอื พระนางแคทเธอรนีที ่1 โดย
พระราชวงัถูกสรา้งขึน้ในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแต่งประดบัประดาผนงัหอ้งดว้ยลายปนูปัน้
ต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโก ้ทีม่คีวามสวยงามมาก ชมห้องอ าพนั (Amber Room) เป็นหอ้งทีไ่ม่ควร
พลาดชม ภายในหองนัน้ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามมากทีส่ดุหอ้งหนึ่งในพระราชวงัแคทเธอรนี 
โดยเฉพาะภาพทีใ่ชต้กแต่งตามผนงัและเพดานนัน้ สว่นใหญ่มกัสรา้งขึน้จากอ าพนัทัง้หมด ตกแต่งดว้ย
ทองค าเปลวและกระจกอย่างวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาว่าเป็น สิง่มหศัจรรยท์ี ่8 ของโลกดว้ย สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางกลบั  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
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จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้า   28 ธ.ค.61 เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปีเตอรฮ์อฟหรอืปีเตอรก์อฟ Peterhof, Pertergof  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ  พระราชวงั

ฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์ (Petrodvorets) ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  พระต าหนกัทีไ่ดช้ื่อว่า
เป็น  Russian Versailles  เป็นพระราชวงัทีง่ดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุทีพ่วยพุ่งมาจากรปูปัน้สทีอง
และทีต่่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง  ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกบัประตมิากรรมทีว่จิติร
งดงามอลงัการยิง่  หอ้งต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัประดาไปดว้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้  สว่นภายนอกประดบัตกแต่งดว้ย
พฤกษานานาพนัธุ ์และสวนน ้าพุอนัตระการตา (ส าหรบัฤดรูอ้น หากเป็นฤดหูนาวจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาว
โพลน) สวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศส (กรณีทีพ่ระราชวงัปิด จะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงัอื่น
หรอืสถานทีท่่องเทีย่วอื่นตามความเหมาะสม) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางเพื่อชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ทีป่ระกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที ่5  ของ
ไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี   พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั 
ที ่2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  ปัจจุบนัพระราชวงันี้ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่กบ็รวบรวมงานศลิปะ
ล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี,่  ปิกสัโซ,  
แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโลกแหง่หนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซ่ึงส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งลว่งหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ี
เดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเข้าชม จะเปล่ียนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรอืสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักลา่ว)   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีหก   29 ธ.ค.61 เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซ้นตไ์อแซค สรา้งขึน้อย่างสวยงามยิง่ใหญ่ โดยไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิก

ชาวฝรัง่เศส โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 40 ปี ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผ่นหนกัถงึ 100 กโิลกรมั  นบัเป็นวหิารทรง
โดมทีส่งูทีส่ดุในโลก ภายในตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและหนิมาลาไคท,์ รปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปู
เขยีนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์หง่น้ีเป็นทีน่บัถอืของชาว 
เมอืงอย่างมากเนื่องจากครัง้หนึ่งตวัเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่วหิาร
เซน้ตไ์อแซคแห่งนี้กลบัอยู่รอดปลอดภยั จากนัน้ชมเมอืงเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ใหท้่านถ่ายรปูกบัเรอืออโรร่า 
เรอืนิวเคลยีรท์ีปั่จจุบนัไม่ไดใ้ชง้านแลว้ และจตุัรสัดเีซม็บลสิ  ถนนเนฟสกีแ้ละถ่ายรปูกบัโบสถห์ยดเลอืด 
สรง้โดยพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่3 เพื่อร าลกึถงึพระบดิาพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 ผูป้ลดปล่อยชาวนา ซึง่
ถูกลอบปลงพระชนมบ์รเิวณน้ี ในปี ค.ศ.1881 สรา้งดว้ยรปูแบบศลิปะยุคฟ้ืนฟู เลยีนแบบโบสถโ์บราณใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่12  ของกรุงมอสโค ภายในตกแต่งวจิติรบรรจงดว้ยฝีมอืจติกรกว่า 30 คน ในชว่ง
สงครามโลกครัง้ที ่2 โบสถไ์ดร้บัความเสยีหายจากระเบดิ หลงัสิน้สดุสงครามจงึไดม้กีารบรูณะใหม่         

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟในนครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื่อน าท่านเดินทางสู่กรงุมอสโควโ์ดยรถไฟ
ความเรว็สูง Hi Speed Train / Sapsan Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็   30 ธ.ค.61 มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านชมเมอืงมอสโคว ์น าท่านสู ่จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คีวามส าคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืง

รสัเซยี เป็นสถานทีส่ าคญัตัง้อยูใ่จกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตุัรสัทีส่วยงามทีส่ดุในโลก เป็นสถานทีเ่กบ็
ศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ใหท้่านไดถ่้ายภาพอาคารแห่งนี้ 
และดา้นหน้าจตุัรสัแดงนัน้ เป็นทีต่ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูยข์องรสัเซยี และมลีานกวา้งของจตุัรสัแดงนี้มพีืน้ที่
กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าทีเ่ป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลาย
สมยั บรเิวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ รายรอบอกีมากมาย เช่น พระราชวงัเครม
ลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม เป็นตน้  ใหท้่านถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ตบ์าซิล 
สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวคิ ที่
ปัจจบุนัล่มสลายไปกบัความยิง่ใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 จอมโหด ดว้ยศลิปะ
รสัเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนั สวยงาม จนนกัท่องเทีย่วเรยีกกนัว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ย
ศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ทีห่ลงัจากสรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทัง้สอง
ขา้ง โดยค าสัง่ของพระเจา้อวีานที ่4 หรอืกษตัรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหา
วหิารแห่งนี้มาก จงึมคี าสัง่ใหป้นูบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพื่อไม่ให้
สถาปนิกผูน้ัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้กี จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้ากมุ 
Gum Department Store ทีห่รหูรามากทีส่ดุในรสัเซยี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก  เป็นแหล่งช้
อปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี  ตวัอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรหูรา   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรม

หลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จน
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงามยิง่ และยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีช่าว
รสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิง่ใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิยิม และวฒันธรรม
ประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนัน้มคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ 
เครื่องแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี้  จากนัน้น า
ท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่ของ
ชนชัน้ขนุนาง และศลิปินทีม่ผีูอ้ปุถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่กัของสมาชกิ
ระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต ์ปัจจบุนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของรสัเซยี เป็น
แหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีแปด 31 ธ.ค.61  มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” จุดชมววิทีม่องเหน็ทศันียภาพของ

กรุงมอสโควทีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตีเลอืกเนินเขา
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นกกระจอกแหง่นี้เป็นทีต่ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็น
จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโคว ์และใหท้่านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวิทยาลยั
มอสโคว ์เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลนิทีเ่ป็น
เอกลษัณ์ของการก่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในปี 1755 โดยมคิาอลิซอฟ นกัวชิาการ
รสัเซยีในช่วงเวลานัน้ มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการตัง้ชื่อตามเขาในปี 1940  จากนัน้น าท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต ์
เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ 
และแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงช่วยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลา
ก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์นขณะนัน้ไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท์ิง้ 
เพื่อดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้ี
การก่อสรา้งวหิารขึน้มาใหม ่ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึง่จ าลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์
วหิารน้ีจงึกลบัมายนืหยดัทีเ่ดมิอกีครัง้โดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และท าพธิเีมื่อวนัที ่19 สงิหาคม ค.ศ.2000 
ปัจจบุนัวหิารน้ีใชใ้นการประกอบพธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของที่
ระลกึราคาถูก บรเิวณตลาดนดัหน้าโบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลกูดก ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่ยา่นตลาดอิสมายลอฟสก้ี Ismaylovsky Market ศนูยก์ลางการคา้ขายของทีร่ะลกึที่

ใหญ่ทีส่ดุในกรุงมอสโคว ์อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนิด ในราคาทีถู่กทีส่ดุ อาทเิช่น 
นาฬกิารสัเซยี, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของทีร่ะลกึต่างๆ และอื่นๆ อกีมากมาย    

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เน่ืองจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนขา้งหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเผือ่ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

18.40 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 
 

วนัท่ีเก้า  1 ม.ค.62  กรงุเทพฯ 

07.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานท่ีและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ท่ีเดินทาง สถานท่ีใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเข้าสถานท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีท่ีไม่สามารถจดัทดแทนได้ 
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ก าหนดการเดินทาง   24 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562 

  

อตัราค่าบริการ ส ารบัจ านวนผู้เดินทางไม่ต า่กว่า 25 ท่าน 

พกัห้องคู่ท่านละ    76,300  บาท 

  พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ             9,900  บาท 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน     74,300  บาท 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 71,300  บาท 
**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินในมอสโคว/์เซน็ต์ปีเตอรส์เบิรก์และเมอรม์ ัง้ส,์  
ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 

 

ผูใ้หญ่ท่ีไม่ใช้ตัว๋ ท่านละ      45,900  บาท 
**กรณีผูโ้ดยสารท่ีซ้ือทวัรแ์บบไมใ่ช้ตัว๋ ตัว๋จะไม่รวมให้ทัง้หวั-ท้ายการบินไทยและสายการบินภายในประเทศรสัเซีย** 

เดก็ไม่ใช้ตัว๋ อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   45,900  บาท 
เดก็ไม่ใช้ตัว๋ อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 42,900  บาท 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน ทิปไกดท้์องถ่ินในมอสโคว/์เซน็ต์ปีเตอรส์เบิรก์และเมอรม์ ัง้ส,์  
ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 

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

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากจะต้องท าการตรวจสอบห้องพกัและบริการเพ่ิมเติมจากท่ีนัง่ท่ีมี 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากปลายทาง (รสัเซีย) มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือน
ตัว๋กลบั ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้  
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ และตัว๋เครื่องบนิ

ภายในประเทศรสัเซยี เสน้ทาง มอสโคว-์เมอรม์งัส-์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
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 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่15 

ม.ิย.2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ   
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน)  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิในประเทศรสัเซยีก าหนด (23 กโิลกรมัต่อท่าน)  
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถ, ทปิไกด์ทอ้งถิ่นของรสัเซยี และ ค่าทปิทปิหวัหน้าทวัรท์ี่เดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะ ท่านละ 2,500 

บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนคณะออกเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่มแีจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 ส าหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
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 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ (กรณีมกีารยื่นวซี่า) 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้ (กรณีมกีารยื่นวซี่า) แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ  โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงให้กบัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รสัเซยี มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรีแ่ละมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในรสัเซยีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไมม่ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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