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เที�ยวรสัเซีย 4 เมือง 9 วนั 7 คืน 
มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ – พชุกิ!น  

หนาวนี� เที 	ยวรสัเซีย 
เที 	ยวแบบค ุ้มๆ  จดัหนัก จดัเตม็!! เที 	ยวครบเมืองหลกัของรสัเซีย

พร้อมกิจกรรมตามล ่าหาแสงเหนือ 
โดยสายการบินไทย (TG)  

  
 บรษิทัฯ ขอนําท่านเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึ �งเป็นประเทศแรกในโลกที �เปลี �ยนแปลงการปกครองจาก 
ระบบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิมคอมมวินิสตใ์นแนวมารก์ซสิตไ์ด้
สาํเรจ็ตั 2งแต่ ค.ศ.1917 จนถงึกาลลม่สลายเมื �อ ค.ศ.1991 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลี �ยนการปกครองและเศรษฐกจิมาสูร่ะบบ
ประชาธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลาดเปิด และรอการมาเยอืนจากนกัท่องเที �ยวทั �วโลก กบัสถานที �น่าสนใจตา่ง ๆ มากมาย
รวมทั 2งประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 

มอสโคว ์Moscow   เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่และยาวนาน 

เมอรม์งัส ์Murmansk  เมอืงท่าทางตอนเหนือของรสัเซยี ตั 2งอยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมอืงที �อยูต่ดิกบัประเทศ
   ฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึ �งเป็นเมอืงทา่ที �สาํคญัในการมุ่งหน้าสูเ่ขตอารค์ตกิ และเป็นสถานที �ที � 
   สามารถชมปรากฏการณ์ธรรมชาตแิสงเหนือ  
เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเที �ยวที �สาํคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเก่าของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตั 2งแตส่มยัของพระเจา้ 
St.Petersberg  ปีเตอรม์หาราช ที �นําความเจรญิมาสูป่ระเทศรสัเซยีแบบยคุใหม่ 

Winter Russia 
Northern Light 

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

 
กาํหนดการเดินทาง  24 ธ.ค.2561 – 1 ม.ค. 2562 

 
วนัแรก   24 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ - มอสโคว ์

08.00 น. นัดคณะพร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู  ชั !น 4 ประตหูมายเลข 4 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย  
เจ้าหน้าที
พร้อมคอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

10.50 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG974 
17.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลังผ่านขั !นตอนการตรวจหนังสือ

เดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ใจกลางกรงุมอสโคว ์Moscow (เวลาช้ากว่า
ประเทศไทยประมาณ 4 ชั 
วโมง)  

คํ�า รับประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารจีน 
จากนั!นนําท่านเข้าสู่ที
พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัที�สอง  25 ธ.ค.61 มอสโคว-์เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที
โรงแรม 
 นําท่านเข้าชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวยีตอันเป็นจุดกําเนิดแห่งประวติัศาสตร์

รัสเซยี ที
มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึ!นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ 
โดลโกรูกี มีรบัสั 
งใหส้ร้างเพื
อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพยีงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที
เป็นเหมือนหวัใจ
ของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื
อของชาวรัสเซยีเครมลินคือที
สถติย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวงัเครมลิน
เป็นพพิธิภณัฑ์ และที
ตั!งสถานที
สําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่าง  ๆหอระฆงัของอีวานมหาราช
และสิ
งก่อสร้างอื
น  ๆอีกมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงที
เก่าแก่สําคัญและใหญ่ที
สุดในเครมลิน 
โดยสร้างทบัลงบนโบสถ์ไม้เก่าที
มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพธีิราชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจ้าอีวานและ ชมระฆงัยกัษ์ที
ใหญ่ที
สุดในโลก (หมายเหตุ: จํากดัรอบเวลาในการเข้าชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านั!นคือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับดี) ดังนั!นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง 
เคร่งครัด) จากนั!นชม ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์ซึ
งเป็นที
เก็บสมบติัลํ!าค่าของกษัตรย์ิรสัเซีย อัน
ได้แก่ บลัลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคํา, เครื
องบรรณาการจากราชวงศ์ต่าง  ๆในยุโรปรวมถงึไข่อี
สเตอร์ที
หาชมได้ยากยิ
ง จากนั!นชมโบสถ์อัสสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจ้าอีวานชมระฆงัยกัษ์ที

ใหญ่ที
สุดในโลก   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมือง (หรือแบบกล่องกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงเที
ยวบินหรือ
เวลาบินของเที
ยวบินภายในประเทศรัสเซยี) 

 จากนั!นนําท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเซอเรเมทเยโว่ เพื�อนําท่านเดินทางสู่เมืองเมอรม์งัส ์
15.40 น. ออกเดินทางจากมอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ เที�ยวบินที� SU1324 *(สายการบินและเวลา

บินอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* (โปรด
ระวงัเกี�ยวกบัการจาํกดันํ!าหนักสาํหรบักระเป๋าที�โหลดใต้เครื�องท่านละ 1 ชิ!น ไม่เกิน 23 กิโลกรมั) 

18.05 น. เดินทางถึงเมืองเมอรม์งัส ์Murmansk เมืองท่าที�ตั !งอยู่ทางตอนเหนือของรสัเซีย จากนั!นใหท่้านรับ
สมัภาระและเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง นําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมอร์มังส์ เมืองท่าของรฐัเมอร์มังส์
หรือมูร์มันส์ค อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตั!งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื
นไปใน
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มหาสมุทร เป็นเมืองที
อยู่ติดกบัประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึ
งเป็นเมืองท่าที
สําคัญในการมุ่งหน้าสู่เขต
อาร์คติก 
จากนั!นนําท่านเข้าสู่ที
พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

คํ�า รับประทานอาหารคํ
าที
โรงแรม 
หลงัจากทานอาหารคํ�าและเข้าที�พกัแล้ว พร้อมกนัที�ล้อบบี!ของโรงแรมเพื�อนําท่านเดินทางออกไป
ชมแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light ซึ�งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมที�มีแสงเรือง
บนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ!นในบริเวณแถบขั !วโลก โดยบางคร ั �งจะเรียกว่า แสง
เหนือ หรือ แสงใต้ ขึ�นอยู่กบัแหล่งกาํเนิด ปรากฏการออโรร่าเป็นตวัอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกสท์ี)
น่าทึงที)สดุที)เกิดขึ�นในอวกาศที)ใกล้พื�นโลก มนัอาจปรากฏจากสิ)งจางๆ  เป็นวงนิ) ง แล้วระเบิด
ออกมาเป็นสีต่างๆ  พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี)วินาที บางคร ั �งจะปรากฏเหมือนมนัจะแตะกบัพื�น 
หรือในเวลาอื)นอาจเหน็มนัพุ่งสงูขึ�นส ู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานั �นเกิดขึ�นที)ความสงู
จากพื�นโลก ประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณที)อยู่บริเวณบรรยากาศชั �นบนที)อยู่ใกล้กบั
อวกาศ ช่วงที)เหมาะสมในการชมแสงเหนือ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรือฤดหูนาว ช่วงเวลา
ประมาณ 22.00-24.00 น. (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไมส่ามารถ
กาํหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรือไม่ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ
เอื�ออาํนวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั �น)  

 
วนัที�สาม  26 ธ.ค.61 เมอรม์งัส-์หมูบ้่านซามิ-เมอรม์งัส-์กิจกรรมตามหาแสงเหนือ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเก็บภาพความประทบัใจภายนอกพร้อมทั !งเข้าชม เรือทาํลายนํ!าแขง็พลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน 

Lenin Ice Breaker หรือ Nuclear Powered Icebreaker เรือสําหรับการสํารวจอาร์กติกหรือสงครามสอด
แนม ซึ
งเป็นเรอืตัดนํ!าแข็งรุ่นแรกของโลกและของรัสเซยีที
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ เปิดตัวเมื
อปี ค.ศ.1957 จอด
เทยีบท่าอยู่ในเมืองเมอร์มังส์แห่งนี! หลังปลดประจําการมากกว่า 8 ปี ในอดีตเรือลํานี!ใช้ตัดนํ!าแข็งเพื
อ
เปิดทางนํ!าแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า ปัจจุบันเปิดให้ผู้ที
สนใจและบุคคลทั 
วไปเข้าชม ชมภายใน
เรือที
มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยหอ้งต่าง  ๆมากมาย อาทิ หอ้งประชุม หอ้งควบคุม หอ้ง
บังคับการที
อยู่บนสุดของเรือ ห้องแผนที
และสะพานกัปตัน เป็นต้น จากนั!นนําท่านชม อนุสรณ์สถานอลัโย
ชา Alyosha Monument อนุสรณ์สถานของทหารรสัเซยีกบัทหารโซเวยีตและเหล่าลูกเรอืนักบินเมื
อครั !ง
สงครามโลกครั !งที
 2  โดยสร้างขึ!นบนเนินเขาที
สามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าวโคล่า เพื
ออุทิศให้กบั
เหล่าทหารกองทพัของโซเวยีตที
สามารถตรึงกองกําลังเพื
อหยุดยั !งการรุกคืบจากกองทพัเยอรมัน อนุสรณ์
แห่งนี!ได้รบัการออกแบบจากสถาปนิกชาวรสัเซยีนาม Pokrovsky โดยเริ
มก่อสร้างขึ!นเมื
อปี 1974  เป็นรูป
ปั!นทหารถอืปืนที
มีขนาดใหญ่และมีความสูงกว่า 35.5 เมตร นํ!าหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบไปด้วยคําจารึก
ต่าง  ๆเกี
ยวกับการสู้รบ และได้มีพธีิเปิดอย่างเป็นทางการเมื
อวนัที
 19 ต.ค.1974 ใหท่้านถ่ายรูปกบัโบสถ์
เซ้นต์นิโคลัส St.Nicholas Cathedral โบสถ์ประจําเมืองนิกายออร์โทดอกส์ ด้วยรูปแบบการสร้างโบสถ์คล้าย
โบสถ์อัสสัมชญัในมอสโคว์ สร้างขึ!นในระหว่างปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 
ประชาชนต่างเรียกร้องใหมี้ศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นี!จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียกง่ายแต่กลับแฝงไว้
ด้วยความศรทัธาจากประชาชน และถ่ายรูปกบัป้อมปราการของเมืองเมอร์มังส์ สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ Lovozero (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั 
วโมง) ตั!งอยู่ทางตอนใต้ของเมอร์มังส์ 
เป็นที
ตั!งของ หมูบ้่านซามิ Sami Village หมูบ้่านชาวพื!นเมืองแห่งเขตทนุดร้า สมัผสัถงึวถิชีวีติ 
ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื!นเมืองซามิที
ใช้ชวีติอาศัยอยู่ตั!งแต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวยี โดยสืบสานวถิชีวิีตดั !งเดิม  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมือง 

บ่าย  นําท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ โดยเลี!ยงเพื
อใช้ประโยชน์ในการเดินทางรวมทั !งเป็นสตัว์เศรษฐกิจและสัมผสั
  ประสบการณ์นั 
งรถลากเลื
อนโดยกวางเรนเดียร์  รถสโนว์โมบลิ อีกทั !งท่านจะได้ศึกษาประวติัศาสตร์และ 
  สมัผสัวิถีชีวติของชาวซามิ โดยใช้ชวีติตามหลักธรรมชาติ ยดึถือหลัก ธาตุทั !งสี
 คือ ดิน นํ!า ลม และไฟ และ
  ปัจจัยในการดํารงชวิีตห้าข้อคือ ความรกั ความสุข โชคชะตา เวรกรรม และสุขภาพ  นําท่านชมฟาร์ม 
  สุนัขฮสักี! สุนัขสายพนัธ์พื!นเมืองของรัสเซยี หรือไซบีเรียนฮสักี! จดัเป็นสุนัขขนาดกลาง ขนฟูแน่น   จัดอยู่ใน
  กลุ่มสุนัขใช้งาน มีต้นกําเนิดทางตะวนัออกของไซบีเรีย เพาะพนัธ์ุมาจากสุนัขในวงศ์สปิตซ์ มีลักษณะขน 2 
  ชั !นฟูแน่น, หางรูปเคียว, หูเป็นรูปสามเหลี
ยมตั!งชนั และลายที
เป็นลักษณะเฉพาะ ไซบีเรียนฮสักีเป็นสุนัขที

  แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง และยดืหยุ่น เป็นคุณสมบัติที
สืบทอดจากบรรพบุรุษที
มาจาก 
  สิ
งแวดล้อมที
หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพนัธ์ุของชาวชุกช ี(Chukchi) ที
อาศัยอยู่
  ทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของเอเชยี สุนัขถูกนําเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงตื
นทองที
เมือง 
  โนม (Nome) และแพร่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาในฐานะสุนัขลากเลื
อน ก่อนที
จะเปลี
ยนมาเป็น
  สุนัขเลี!ยงตามบ้านในภายหลังอย่างรวดเร็ว และใหท่้านสนุกกับกิจกรรมต่าง  ๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ
มเติม 
  (กิจกรรมขึ!นอยู่กบัสภาพอากาศ) อาท ินั 
งรถเทยีมกวางเรนเดียร์หรือสุนัขฮสักี!ลากเลื
อน, นั 
งลากเลื
อนที
ลาก
  โดยรถสโนว์โมบิลตะลุยหมิะ, ใหอ้าหารกวางเรนเดียร์, ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพื!นเมือง เช่น ชกัเย่อ, เตะ
  บอล หรอืใส่ชุดพื!นเมืองถ่ายรูปกบัมุมสวย  ๆในหมู่บ้าน  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมอร์
  มงัส ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั 
วโมง)  

นําท่านเข้าสู่ที
พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
คํ�า รับประทานอาหารคํ
าที
โรงแรม 

หลงัจากทานอาหารคํ�าและเข้าที�พกัแล้ว พร้อมกนัที�ล้อบบี!ของโรงแรมเพื�อนําท่านเดินทางออกไป
ตาล่าหาแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกครั !งซึ�งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมที�
มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ!นในบริเวณแถบขั !วโลก โดยบางคร ั �งจะ
เรียกว่า แสงเหนือหรือแสงใต้ ขึ�นอยู่กบัแหล่งกาํเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรทชาติ ไมส่ามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรือไม่
ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศเอื�ออาํนวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั �น)  

 
วนัที�สี�   27 ธ.ค.61 เมอรม์งัส-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-พชุกิ!น-เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 นําท่านเชค็เอา๊ทที์�พกั นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมอรม์งัส ์
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบกล่อง 
11.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เที�ยวบินที� SU6344 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการ

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

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินพลุโคโว่ นครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ ให้ท่านรับสมัภาระ พร้อมนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
เมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมอืงที	สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื	อ ปี ค.ศ. 1703  นครแหง่นี#มี
ประวตัศิาสตรข์องการต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครั #ง และยงัเป็นอูก่าํเนิดอาํนาจของการปฏวิตัริสัเซยีที	
ส ั 	นสะเทอืนไปทั 	วโลก ถอืไดว้า่เป็นเมอืงที	สวยงามที	สดุแหง่หนึ	งของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชื	อมต่อกนั
ดว้ย แม่นํ#า-ลาํคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บัฉายาวา่ “ราชนีิแหง่ยโุรปเหนือ”  นครแหง่นี#เคยเป็นเมอืง
หลวงเก่าของรสัเซยีมานานกวา่ 200 ปี ตวัเมอืงนั #น ไดร้บัการกล่าวขานวา่เป็นนครที	สวยและสมบรูณ์มาก 
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ที	สดุในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมอืง  นําทา่นเดนิทางสู ่เม ืองพชุกิ�น (Pushkin) อกีหนึ	งเมอืง
ท่องเที	ยวที	มชีื	อเสยีงที	สดุของรสัเซยี ตั #งอยูใ่นเขตนครสหพนัธ์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ หา่งออกไปประมาณ 24 
กโิลเมตร ไดร้บัการก่อตั #งขึ#นปีในปี ค.ศ.1710 โดยตวัเมอืงแหง่นี#ตั #งอยูร่มิฝั 	งแม่นํ#าเนวา แม่นํ#าสายสาํคญัอกี
สายหนึ	งของประเทศ และปัจจุบนัเมอืงพชุกิ#นไดก้ลายเป็นสถานที	ท่องเที	ยวที	ไดร้บัความนิยมมากแหง่หนึ	ง 
ที	เตม็ไปดว้ยพระราชวงัและมคีวามสาํคญัต่อประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของประเทศ  นําทา่นเขา้ชม 
พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวงัฤดรูอ้นที	มชีื	อเสยีงมากแห่งหนึ	งของโลก สวนสวย
ที	ตั #งอยูบ่นพื#นที	กวา่ 107 เฮคเตอร ์ภายในสวนแบง่ออกเป็นสวนแบบเก่าและสวนแบบองักฤษ ซึ	งถกู
คั 	นกลางดว้ยบ่อนํ#าขนาดใหญ่ อกีทั #งยงัมพีาวลิเลี	ยนที	สวยงาม ซงึมคีวามสาํคญัทางสถาปัตยกรรมและ
ประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ	งของเมอืง โดยพระราชวงันั #นถกูสรา้งขึ#นในช่วงสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช หรอื
ในชว่งระหว่างปี 1717-1723 และถกูสรา้งใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 พระราชวงัแคทเธอรนีเป็น
พระราชวงัหลวงอนัเป็นที	พกัผอ่นในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรดคอื พระนางแคทเธอรนีที	 1 โดย
พระราชวงัถกูสรา้งขึ#นในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแต่งประดบัประดาผนังหอ้งดว้ยลายปนูปั#น
ต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโก ้ที	มคีวามสวยงามมาก ชมห้องอาํพนั (Amber Room) เป็นหอ้งที	ไม่ควร
พลาดชม ภายในหองนั #นไดร้บัการตกแต่งอยา่งสวยงามมากที	สดุหอ้งหนึ	งในพระราชวงัแคทเธอรนี 
โดยเฉพาะภาพที	ใชต้กแต่งตามผนงัและเพดานนั #น สว่นใหญ่มกัสรา้งขึ#นจากอาํพนัทั #งหมด ตกแตง่ดว้ย
ทองคาํเปลวและกระจกอยา่งวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาวา่เป็น สิ	งมหศัจรรยท์ี	 8 ของโลกดว้ย สมควรแก่
เวลานําท่านเดนิทางกลบั  

คํ�า  รับประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารจีน 
จากนั!นนําท่านเข้าสู่ที
พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
วนัที�ห้า   28 ธ.ค.61 เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปีเตอรฮ์อฟหรือปีเตอรก์อฟ Peterhof, Pertergof  ซึ	งเป็นที	ตั #งของ  พระราชวงั

ฤดรู้อนเปโตรควาเรสต ์ (Petrodvorets) ที	สรา้งขึ#นในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  พระตาํหนักที	ไดช้ื	อวา่
เป็น  Russian Versailles  เป็นพระราชวงัที	งดงามโดดเด่นดว้ยอทุยานนํ#าพทุี	พวยพุง่มาจากรปูปั#นสทีอง
และที	ต่าง ๆ มากกวา่ 100 แหง่  ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื	นตาตื	นใจกบัประตมิากรรมที	วจิติร
งดงามอลงัการยิ	ง  หอ้งต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัประดาไปดว้ยทองคาํอรา่มเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที	
สวยงามเก่าแก่ทรงคณุค่าทางประวตัศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่ได ้  สว่นภายนอกประดบัตกแตง่ดว้ย
พฤกษานานาพนัธุ์ และสวนนํ#าพอุนัตระการตา (สาํหรบัฤดรูอ้น หากเป็นฤดหูนาวจะถกูปกคลุมดว้ยหมิะขาว
โพลน) สวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝร ั 	งเศส (กรณทีี	พระราชวงัปิด จะเปลี	ยนไปเขา้พระราชวงัอื	น
หรอืสถานที	ท่องเที	ยวอื	นตามความเหมาะสม) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมือง 

บ่าย นําทา่นเดนิทางเพื	อชมความยิ	งใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ที	ประกอบดว้ยหอ้ง
ต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานที	แหง่นี# เคยใชเ้ป็นที	รบัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที	 5  ของ
ไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี   พรอ้มทั #งทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั 
ที	 2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  ปัจจุบนัพระราชวงันี#ไดถ้กูใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ ที	เกบ็รวบรวมงานศลิปะ
ลํ#าคา่ของโลกกว่า 8 ลา้นชิ#น รวมทั #ง ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี	,  ปิกสัโซ,  
แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะที	สวยที	สดุและใหญ่ที	สุดของโลกแหง่หนึ	ง (ในบางช่วง
พระราชวงัเฮอรม์ิเทจอาจจะมกีารปิดเข้าชม ซึ)งส่วนใหญ่มิได้มกีารแจ้งลว่งหน้า ดงัน ั �น หากวนัที)
เดินทาง ตรงกบัช่วงที)ปิดเข้าชม จะเปลี)ยนไปเข้าพระราชวงัอื)นที)เปิดหรือสถานที)ท่องเที)ยวอื)นที)เปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักล่าว)   
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คํ�า  รับประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารจีน 
จากนั!นนําท่านเข้าสู่ที
พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
วนัที�หก   29 ธ.ค.61 เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําทา่นเขา้ชม มหาวิหารเซ้นตไ์อแซค สรา้งขึ#นอยา่งสวยงามยิ	งใหญ่ โดยไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิก

ชาวฝรั 	งเศส โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 40 ปี ยอดโดมทาํดว้ยทองคาํแผน่หนกัถงึ 100 กโิลกรมั  นบัเป็นวหิารทรง
โดมที	สงูที	สุดในโลก ภายในตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและหนิมาลาไคท,์ รปูภาพที	สรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปู
เขยีนไอคอน โบสถศ์กัดิ Pสทิธิ Pแหง่นี#เป็นที	นบัถอืของชาว 
เมอืงอยา่งมากเนื	องจากครั #งหนึ	งตวัเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทั #งเมอืง แตว่หิาร
เซน้ตไ์อแซคแหง่นี#กลบัอยู่รอดปลอดภยั จากนั #นชมเมอืงเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ใหท่้านถ่ายรปูกบัเรอืออโรร่า 
เรอืนิวเคลยีรท์ี	ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านแลว้ และจตัุรสัดเีซม็บลสิ  ถนนเนฟสกี#และถ่ายรปูกบัโบสถห์ยดเลอืด 
สรง้โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที
 3 เพื
อรําลึกถึงพระบดิาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที
 2 ผูป้ลดปล่อยชาวนา ซึ
ง
ถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี! ในปี ค.ศ.1881 สร้างด้วยรูปแบบศิลปะยุคฟื!นฟู เลียนแบบโบสถ์โบราณใน
คริสต์ศตวรรษที
 12  ของกรุงมอสโค ภายในตกแต่งวิจติรบรรจงด้วยฝีมือจิตกรกว่า 30 คน ในช่วง
สงครามโลกครั !งที
 2 โบสถ์ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังสิ!นสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่         

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟในนครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื�อนําท่านเดินทางสู่กรงุมอสโควโ์ดยรถไฟ
ความเรว็สงู Hi Speed Train / Sapsan Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง)   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
จากนั!นนําท่านเข้าสู่ที
พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัที�เจด็   30 ธ.ค.61 มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านชมเมืองมอสโคว์ นําท่านสู่ จตัรุสัแดง Red Square ที	มคีวามสาํคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืง

รสัเซยี เป็นสถานที	สาํคญัตั #งอยูใ่จกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตัรุสัที	สวยงามที	สดุในโลก เป็นสถานที	เกบ็
ศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ใหท้่านไดถ้่ายภาพอาคารแหง่นี# 
และดา้นหน้าจตัุรสัแดงนั #น เป็นที	ตั #งของกโิลเมตรที	ศนูยข์องรสัเซยี และมลีานกวา้งของจตัรุสัแดงนี#มพีื#นที	
กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหน้าที	เป็นสถานที	จดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยคุหลาย
สมยั บรเิวณจตัุรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที	ท่องเที	ยวอื	นๆ รายรอบอกีมากมาย เชน่ พระราชวงัเครม
ลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม เป็นตน้  ใหท่้านถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ตบ์าซิล 
สญัลกัษณ์ของกรงุมอสโคว ์ที	สรา้งขึ#นโดยพระเจา้อวีานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูนํ้าพรรคบอลเชวคิ ที	
ปัจจุบนัล่มสลายไปกบัความยิ	งใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที	 4 จอมโหด ดว้ยศลิปะ
รสัเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนั สวยงาม จนนกัทอ่งเที	ยวเรยีกกนัว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ย
ศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ที	หลงัจากสรา้งเสรจ็กถ็กูควกัดวงตาทั #งสอง
ขา้ง โดยคาํสั 	งของพระเจา้อวีานที	 4 หรอืกษตัรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหา
วหิารแห่งนี#มาก จงึมคีาํส ั 	งใหป้นูบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั #งสอง เพื	อไม่ให้
สถาปนิกผูน้ั #นสามารถสรา้งสิ	งที	สวยงามกวา่นี#ไดอ้กี จากนั #นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ# งที	ห้างสรรพสินค้ากมุ 
Gum Department Store ที	หรหูรามากที	สุดในรสัเซยี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั 	วโลก  เป็นแหล่งช้
อปปิ# งของเศรษฐรีสัเซยี  ตวัอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา   
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยเีข้ากบัสถาปัตยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่าง  ๆด้วยกระจกสี หนิอ่อน ฯลฯ จน
ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที
มีศิลปะที
งดงามยิ
ง และยงัเป็นสิ
งก่อสร้างที
ชาว
รัสเซยีสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ
งใหญ่ มีประวติัศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวฒันธรรม
ประเพณีอันสวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั!นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า 
เครื
องแก้ว หนิแกรนิต หนิอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี!  จากนั #นนํา
ท่านชอ้ปปิ# งยา่นถนนอารบตั (Arabat Street) ชื	อถนนนี#ปรากฏมาตั #งแตศ่ตวรรษที	 15 ในอดตีเป็นที	อยู่ของ
ชนชั #นขนุนาง และศลิปินที	มผีูอ้ปุถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นยา่นที	พกัของสมาชกิ
ระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต ์ปัจจบุนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิที	มชีื	อเสยีงที	สดุของรสัเซยี เป็น
แหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของที	ระลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   

คํ�า  รับประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารพื!นเมือง 
จากนั!นนําท่านเข้าสู่ที
พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
วนัที�แปด 31 ธ.ค.61  มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” จุดชมวิวที
มองเหน็ทศันียภาพของ

กรุงมอสโควที
อยู่เบื!องล่างได้โดยทั !งหมด จึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนี!เป็นที
ตั !งบ้านพกัของตน ปัจจุบนัพื!นที
ดังกล่าวเป็นที
ตั !งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็น
จุดชมวิวที
สวยที
สุดในมอสโคว์ และใหท่้านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวิทยาลยั
มอสโคว ์เป็นมหาวทิยาลัยที
เก่าแก่ที
สุดและใหญ่ที
สุดในรสัเซีย โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลินที
เป็น
เอกลัษณ์ของการก่อสร้างอาคารแบบรสัเซยี ได้รบัการก่อตั!งขึ!นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการ
รัสเซยีในช่วงเวลานั!น มหาวทิยาลัยที
ได้รบัการตั!งชื
อตามเขาในปี 1940  จากนั #นนําท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต ์
เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึ#นเมื	อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี	 1 เพื	อเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะ 
และแสดงกตญัcตุาแดพ่ระเป็นเจา้ที	ทรงช่วยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลา
ก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นขณะนั #นไดส้ ั 	งใหทุ้บโบสถท์ิ#ง 
เพื	อดดัแปลงเป็นสระวา่ยนํ#าที	ใหญ่ที	สุดในโลก จนเมื	อปี ค.ศ.1994ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้ี
การก่อสรา้งวหิารขึ#นมาใหม ่ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทั #งประเทศ ซึ	งจาํลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์
วหิารนี#จงึกลบัมายนืหยดัที	เดมิอกีครั #งโดยสรา้งเสรจ็สมบูรณ์และทาํพธิเีมื	อวนัที	 19 สงิหาคม ค.ศ.2000 
ปัจจุบนัวหิารนี#ใชใ้นการประกอบพธิกีรรมสาํคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี จากนั #นใหท้่านไดเ้ลอืกซื#อสนิคา้ของที	
ระลกึราคาถูก บรเิวณตลาดนดัหน้าโบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแมล่กูดก ซึ	งมใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย นําทา่นเดนิทางต่อสู่ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี� Ismaylovsky Market ศนูยก์ลางการคา้ขายของที	ระลกึที	

ใหญ่ที	สดุในกรงุมอสโคว ์อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื#อสนิคา้พื#นเมอืงนานาชนดิ ในราคาที	ถกูที	สดุ อาทเิช่น 
นาฬกิารสัเซยี, ตุ๊กตาแมล่กูดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลมุไหล,่ อาํพนั, ของที	ระลกึต่างๆ และอื	นๆ อกีมากมาย    

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เนื�องจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาํเป็นต้องเผื�อ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

18.40 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG975 
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วนัที�เกา้  1 ม.ค.62  กรงุเทพฯ 
07.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื�นๆ ที�ไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทั !งนี!เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานที�และพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ที�เดินทาง สถานที�ใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิs ในการเปลี�ยนแปลงเขา้สถานที�อื�น

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีที�ไม่สามารถจดัทดแทนได้ 
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กาํหนดการเดินทาง   24 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562 
  

อตัราค่าบริการ สาํรบัจาํนวนผู้เดินทางไม่ตํ�ากว่า 25 ท่าน 

พกัห้องคู่ท่านละ    76,300  บาท 
  พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ             9,900  บาท 
เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน     74,300  บาท 

เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 71,300  บาท 
**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถิ�นในมอสโคว/์เซน็ตปี์เตอรส์เบิรก์และเมอรม์ ั !งส,์  
ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 

 

ผูใ้หญ่ที�ไม่ใช้ตั uว ท่านละ      45,900  บาท 
**กรณีผูโ้ดยสารที�ซื!อทวัรแ์บบไม่ใช้ตั uว ตั uวจะไม่รวมให้ทั !งหวั-ท้ายการบินไทยและสายการบินภายในประเทศรสัเซีย** 

เดก็ไม่ใช้ตั uว อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน   45,900  บาท 
เดก็ไม่ใช้ตั uว อายตุํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 42,900  บาท 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิs ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ!ามนั ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�ม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถิ�น ทิปไกดท้์องถิ�นในมอสโคว/์เซน็ตปี์เตอรส์เบิรก์และเมอรม์ ั !งส,์  
ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิs ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ!ามนั  ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�ม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางนี!ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไมต่ํ�ากวา่ 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 กรณีท่านที�มีตั uวของสายการบินอื�นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั uวโดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจง้ล่วงหน้าเนื�องจากจะต้องทาํการตรวจสอบห้องพกัและบริการเพิ�มเติมจากที�นั �งที�มี 

 กรณีท่านที�ต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครั !งของสายการบิน ไม่สามารถเปลี�ยนสนามบินที�
บินออกได้ และอยูต่่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากปลายทาง (รสัเซีย) มีค่าธรรมเนียมในการเลื�อน
ตั uวกลบั ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี�ยนแลว้ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงอีกได้  
 
อตัรานี!รวมบริการ 
 ค่าตั qวเครื
องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั !นประหยดั  เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ และตั qวเครื
องบนิ

ภายในประเทศรสัเซีย เส้นทาง มอสโคว์-เมอร์มังส์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชั !นประหยดั 
 ค่าโรงแรมที
พกัตามรายการที
ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ
งหอ้ง), ค่าเข้าชมสถานที
ต่าง  ๆตามรายการที
ระบุ 
 ค่าอาหารและเครื
องดื
มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที
ยวตามรายการที
ระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที
มี 
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 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ ที
คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุตํ
ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ที
อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื
อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บริษัทประกนั) 
 ค่าภาษีนํ!ามันเชื!อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที
มีการเรียกเก็บจากสายการบนิ ซึ
งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วนัที
 15 

มิ.ย.2561 และท่านต้องชําระเพิ
ม หากมีการเรียกเก็บเพิ
มจากสายการบิน   
 
อตัรานี!ไมร่วมบริการ 
 ค่านํ!าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที
เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)  
 ค่านํ!าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที
เกินกว่าสายการบินในประเทศรัสเซยีกําหนด (23 กิโลกรมัต่อท่าน)  
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถ, ทปิไกด์ท้องถิ
นของรัสเซีย และ ค่าทปิทปิหวัหน้าทวัร์ที
เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,500 

บาท (ชําระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที
ระบุ เช่น ค่าเครื
องดื
มและค่าอาหารที
สั 
งเพิ
มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารที
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่านํ!าดื
มระหว่างทวัร์ (ไม่มีแจกนํ!าดื
มระหว่างทวัร์) 
 ค่าทําใบอนุญาตที
กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าวซ่ีาสําหรับชาวต่างชาติ 
 สําหรบัราคานี!บริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที
ยวหากมีการเก็บเพิ
ม 
 ค่าประกนัการเดินทางที
นอกเหนือจากรายการทวัร์ 

 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ	งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์่วนที	เหลอืจะขอ
เกบ็ทั #งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนั #นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Pในการคนืเงนิคา่มดัจาํทั #งหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทําการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Pในการคนืเงนิมดัจําค่าตั eวโดยสารของท่าน

นั #นๆ (เงื	อนไขคา่มดัจาํตามที	ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Pในการคนืเงนิมดัจําทั #งหมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Pในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั #งหมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื	นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และคา่วซ่ีาตามที	สถานทตู

เรยีกเกบ็ (กรณมีกีารยื	นวซ่ีา) 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผา่นแลว้ (กรณมีกีารยื	นวซ่ีา) แจง้ยกเลกิก่อนออกตั eวโดยสารเครื	องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Pใน

การคนืคา่มดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั eวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Pในการคนืคา่ทวัรท์ั #งหมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี
ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื
องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที
พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ 
o กรณีที
มีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั !งในประเทศไทยและต่างประเทศที
ผูเ้ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่าง  ๆเกิดขึ!นและมี

เหตุทําใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ sในการคืนเงนิ จนกว่าจะได้รบัการยนืยนั
จากสายการบิน  โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที
บริษทัทวัร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงนิได้ 

o บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื
องจากภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่าง  ๆและอื
น  ๆที
มีเหตุทําให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทวัร์  
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o บริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที
กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนื
องจากมีสิ
งผดิกฎหมายหรือสิ
งของห้ามนําเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื
อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใด ก็ๆตามที
กองตรวจคน
เข้าเมืองพจิารณาแล้ว  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงนิใหท่้านได้ ไม่ว่าจํานวนทั !งหมดหรือบางส่วน 

o บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที
สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื
องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
o บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที
กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที
พํานักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษทัฯขอสงวนสิทธิ sในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อันเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ
งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที
สายการบินกําหนด 

o ในบางรายการทวัร์ ที
ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ!าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ
ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั !งนี!ขึ!นอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ sไม่รับภาระความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในนํ!าหนักส่วนที

เกิน 

o ในประเทศต่าง  ๆในยุโรป/รัสเซยี มีการรณรงค์เรื
องการงดสูบบุหรี
 บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที
ต่าง  ๆจะมีข้อกําหนดที

ชดัเจนในเรื
องการสูบบุหรี
และมีสถานที
โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี
 ทั !งนี!เนื
องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที
ท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกิในครอบครัว ที
ต้องได้รบัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที
ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั 
วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื
องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั !งหมด 

o การจัดโปรแกรมทวัร์ เป็นการกําหนดตลอดทั !งปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกบัวนัที

สถานที
เข้าชมนั!น  ๆปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที
คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื
อให้ท่านได้เข้าชมสถานที
ดังกล่าวใหไ้ด้ หรือ คืนเงนิ
ค่าเข้าชมนั!น  ๆตามเงื
อนไขราคาที
ได้รบัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั!น  ๆแต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ
งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงนิใด  ๆใหแ้ก่ท่าน 
เนื
องจากได้ชําระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป/รสัเซยี ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั!นขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร์ 

 
ข้อมลูเพิ)มเติมเรื)องโรงแรมที)พกั 

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

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแหง่อาจจะไม่มเีครื	องปรบัอากาศเนื	องจากอยู่ในแถบที	มอุีณหภูมติํ	า  
3. กรณีที	มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ#นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ Pในการปรบัเปลี	ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื	อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในรสัเซยีที	มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที	เป็นหอ้งเดี	ยวอาจเป็นหอ้งที	มขีนาดกะทดัรดั และไมม่ี

อา่งอาบนํ#า ซึ	งขึ#นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั #นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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