
#13988 ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค 8 วัน 6 คืน ฟารมสุ
นัขไซบีเรียนฮัสกี้ เรือตัดนํ้าแข็งเลนิน ลาแสงเหนือ บิน SU
ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค สแปรโรวฮิลส พระราชวังเครมลิน หาวิหารเซนต
บาซิล หางกุม ชมโชวละครสัตว หมูบานชาวซามิ กวางเรนเดียรลากเล่ือน
พระราชวังฤดูรอน พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังแคทเธอลีน ประตูชัยเซนตป
เตอรเบิรก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิ
ลส)   

Izamailovo
Delta
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - ปืนใหญพระเจาซาร -
จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซอรคัส   

Izamailovo
Delta
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค - อนุเสาวรียอัลโยวา -
อนุสรณสถานเรือดําน้ํา - หมูบานเทอริเบอรกา - หาดไขมังกร - ขับสโนวโมบิล - มูรมันสค -
ลาแสงเหนือ

  

Parkinn by
Radison
Murmansk
หรือเทียบ
เทา

4 ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - รถฮัสก้ีลากเลื่อน - หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - รถเลื่อนเรนเดียร -
พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - ลาแสงเหนือ   

Parkinn by
Radison
Murmansk
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานพลูโคโว - พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวัง
ปีเตอรฮอฟ) - เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว   

Hampton
by Hillton
หรือเทียบ
เทา

6 พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - โบสถหยดเลือด - หมูบานพระเจาซารหรือ
หมูบานปุชก้ิน - พระราชวังแคทเธอรีน   

Hampton
by Hilton
หรือเทียบ
เทา

7 ประตูชัยกรุงเซนตปีเตอรเบิรก - ทาอากาศยานพลูโคโว - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ฿77,900 ฿77,900 ฿76,900 ฿6,000

8 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 ฿75,900 ฿75,900 ฿74,900 ฿6,000

6 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 ฿75,900 ฿75,900 ฿74,900 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว -
มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิเคาทเตอร สายการบินแอรโรวฟรอท อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7
เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES

10.15 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี SU 271 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง

บาย

16.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

พบการตอนรับอยางอบอุน จากเจาหนาท่ีเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป
เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเป็นเมืองท่ีนาเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวยสถาปัตยกรรมท้ัง
เกาและใหมมีโบสถซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกวา 200 แหง

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลส(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโควท่ีสามารถชมดานลางได
เกือบท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดและใหญท่ีสุดในรัสเซีย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม

พักท่ี Izamailovo Delta Hotelหรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว บาย

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจา
ซาร - ปนใหญพระเจาซาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล -
หางกุม - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซอรคัส

เท่ียวบินท่ี SU 271 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

มอสโคว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียท่ีมีมา
ยาวนานในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกท้ังยังเป็นท่ีประทับของพระเจาซาร
ทุกพระองคจนกระท่ัง พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปีเตอรสเบิรก

นําทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ท่ีถือวาสําคัญท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับ
ลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ชม ระฆังพระเจาซาร The Tsar Bell และ ปืนใหญพระเจาซาร เป็นตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเล่ืองชื่อของรัสเซีย ขนาด
อันใหญโตและความงดงามเป็นตัวดึงดูดใหผูคนมาเย่ียมชม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชม จัตุรัสแดง(Red Square) สถานท่ีสําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางในสมัยคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนย รวม
เหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวงตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันและยังถือไดวาเป็นจัตุรัสท่ีมีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลก

่ ่



บริเวณโดยรอบจัตุรัสแดง ยังประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญของประเทศ อีกหลายแหงท่ีสามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหาร
เซนต บาซิล(Saint Basil’s Catherdral) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับวาสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา
“โบสถลูกกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงามโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ
(Postnik Yakovlev)

จากนั้นนําทานเขาชมและชอปปิงท่ี หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง
มอสโคว สรางในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม
แบรนดดังท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุนลาสุด

นําทานเดินทางไปยังถนนคนเดิน อารบัต(Arbat Street) ท่ีตั้งอยูในใจกลางของแหลงประวัติศาสตร และถือวาเป็นหน่ึงใน
ยานโบราณท่ีสุดของมอสโคว ท่ีมีชื่อปรากฏในประวัติศาสตรมาตั้งแตศตวรรษท่ี15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเต็มไป
ดวยรานอาหาร รานขายของท่ีระลึก รานคาเฟ และยังเป็นแหลงชุมนุมของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝีมือกันจัดแบบไมมีใครยอมใคร

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว Circus
Show โดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตวท่ีไดรับการฝึกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับ
สัตวแสนรูเพ่ือเป็นท่ีระลึกไดอีกดวย

กรณีละครสัตวงดการแสดงซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการ
สวนน้ีให

พักท่ี Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

พระราชวังเครมลิน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

ระฆังพระเจาซาร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียท่ีสรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ท่ีน่ีถือไดวาเป็นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกท่ีชื่อ
วาพระเจาอีวานท่ี 3 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Aristotele Fioravanti นอกจาก
น้ียังเป็นสถานท่ีฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

ระฆังของพระเจาซาร The Tsar Bell ระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน
ซารอเลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆัง
จึงตกแตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกให
มาหลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน



ปนใหญพระเจาซาร
ตั้งแตศตวรรษท่ี 10 พระเจาอีวาน ไดให Andrey Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอ ท่ี
เกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธ โดยใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หางกุม

ถนนอารบัต

 บาย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

การแสดงละครสัตวเซอรคัส คํ่า

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานมูรมันสค - มูรมันสค
- อนุเสาวรียอัลโยวา - อนุสรณสถานเรือดําน้ํา - หมูบานเทอริ
เบอรกา - หาดไขมังกร - ขับสโนวโมบิล - มูรมันสค - ลาแสง
เหนือ

กรณีละครสัตวงดการแสดงซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการ
สวนน้ีให

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก หรือ บริการอาหารแบบกลอง SET BOX

04.00 น. เดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว

09.30 น. ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว สูเมืองเมอรมรังส โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1320
น้ําหนักกระเปาสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเปาสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน

จะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)

12.10 น. เดินทางถึง เมืองเมอรมรังส ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลา ย่ืนไปใน ทางดานทิศเหนือติด
กับประเทศนอรเวย ทางดานตะวันตกติดกับประเทศฟินแลนด

จากนั้นชม อนุสรณสถานอัลโยชา Alyosha Monument อนุสรณสถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหลาลูกเรือ
นักบินเมื่อสมัยสงครามโลกท่ี 2 โดยสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและรําลึกเหลาทหาร กําลัง เพ่ือหยุดย้ัง การรุกรานของกองทัพเยอรมัน
อนุสรณสถานแหงน้ีไดรับการออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนามวา Pokrovskyเป็นรูปป้ันทหารถือปืน ท่ีมีขนาดใหญ สูง
กวา 35.5 เมตร น้ําหนักกวา 5,000 ตัน

จากนั้นนําทานชม อนุสรณสถานเรือดําน้ํา Kursk submarine memorial ท่ีบันทีกรายชื่อและเหตุการณท่ีสําคัญท่ีเกิด
ขึ้นในขณะท่ีเกิดเหตุเรือดําน้ําลม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญ่ีป ุน อาหารสไตลญ่ีป ุน ราน kay japanese food in Murmansk

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานเทอริเบอรกา Teliberka หมูบานเทอริเบอรกาตั้งอยูบนชายฝ่ังทะเลแบเร็นตส มหาสมุทร
อารกติก ในแขวงโคลสกี้ (Kolsky) คาบสมุทรโคลา แควนเมอรมานสค โดยอยูหางจากตัวเมืองเมอรมานสค ขึ้นไปทางเหนือ
ประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง สองชั่วโมงครึ่ง

ชม ทุนดรา (Tundra) หรือทุงหิมะแถบขั้วโลก เทอริเบอรกาอยูบนอาวโคลา (Kola) สุดปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ทางออกสูมหาสมุทรอารกติก Teriberka เมืองน้ีเป็นจุดเดนในภาพยนตรเรื่อง Leviathan Visit North Waterfall
and Dragon egg สิ่งอัศจรรยท่ีธรรมชาติรังสรรคขึ้นมา หินกอนกลมเกล้ียงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะดวยลมและน้ําทะเลวาง
เรียงรายกันสุดลูกหูลูกตา

เดินทางถึงจุดถายภาพ ณ ชายหาด Dragon egg beach แตถาในเดือนท่ีหิมะตกหนัก รถเดินทางไมถึง เรา ตองใชการ
เดินทางดวย snowmobile เดินทางถึงจุดถายณ ชายหาด Dragon egg beach On Tiriberka transfer by 4WD minivan
(No Snow) or snowmobile (Snow) จุดถายรูป ชื่นชมความงามของฤดูหนาว Tiriberka มหาสมุทรอารกติก ทุงหิมะแถบขั้ว
โลก Tundra

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังค

พักท่ี Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทา

21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา (Northern Light) ซ่ึงเป็นปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทองฟาในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณออโรราเป็นตัวอยาง

่ ่ ่ ่ ้ ่ ้ ่ ่



ปรากฏการณทางฟิสิกสท่ีนาท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นในอวกาศท่ีใกลพ้ืนโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆเป็นวงน่ิง แลวระเบิดออกมา
เป็นสีตาง ๆ พุงกระจายภายในเวลาไมกี่วินาที

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

ทาอากาศยานมูรมันสค

มูรมันสค

อนุเสาวรียอัลโยวา

อนุสรณสถานเรือดํานํ้า

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนู Set Box

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟินแลนด

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย อาวโคลา 12 กิโลเมตร จาก Barents Sea บนชายฝ่ัง
ทางเหนือของคาบสมุทรโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและ
ฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว เมอรมังสยังคงเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือ
ของอารกติก

เป็นอนุสาวรียรูปป้ันทหารขนาดใหญท่ีอยูทางตอนเหนือของเมืองมูรมันสค ตัวอนุสาวรีย
ตั้งตระหงาน สามารถมองเห็นไดในระยะไกล ท่ีน่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงทหารโซเวียตท่ีสู
รบในสมรภูมิอารคติกชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงรูปป้ันอนุสาวรียแหงน้ีมีความสูง
ถึง 7 เมตร เรียกไดวาเป็นรูปป้ันท่ีใหญเป็นอันดับสองของรัสเซีย

บันทีกรายชื่อและเหตุการณท่ีสําคัญท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีเกิดเหตุเรือดําน้ําลม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุน

 บาย



 หมายเหตุ น้ําหนักกระเปาสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเปาสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)

ท้ังน้ีปรากฏการณออโรราแสงเหนือน้ี เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหนาได การจะไดพบเห็นแสง
เหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟาในเวลานั้น ผูเดินทางตอง
ยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีท่ีไมไดพบเห็นแสงเหนือน้ีดวย

หมูบานเทอริเบอรกา

หาดไขมังกร

ขับสโนวโมบิล

เป็นหมูบานเล็กๆ อยูบริเวณอาวโคลา ตรงสุดปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ท่ีเป็นทางออกสูมหาสมุทรอารกติก หมูบานน้ีมีประชากรอยูแคไมกี่คนเทานั้น

เป็นชายหาดท่ีอยูในพ้ืนท่ีหมูบานเทอริเบอรกา ซ่ึงพ้ืนท่ีชายหาดน้ีมีความแปลกไมเหมือน
ใคร คือตามพ้ืนชายหาดจะมีหินทรงกลม ท้ังขนาดใหญเล็กตั้งอยูเต็มชายหาด แลดูแลว
คลายกับไขมังกร

ความสนุกของการขี่สโนวโมบิล คือความเร็ว ความคลองตัว อารมณเดียวการขับเจ็ทสกี
แตท่ีดีกวาคือการขับเลนกันบนหิมะ ผานปาน้ําแข็งและทุงกวาง หรือจะขับขี่บนทะเลสาบ
ท่ีเป็นกลายเป็นน้ําแข็งก็แลวแตสภาพแวดลอมในแตละท่ี สโนวโมบิลจะมีท่ีจับเหมือน
มอเตอรไซค แลวจะมีท่ีจับโผลมาสําหรับใหน้ิวโปงเรากด เพ่ือใชเวลาเรงความเร็ว ถือเป็น
ประสบการณใหมท่ีนาลองมากทีเดียว

มูรมันสค

ลาแสงเหนือ

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทา

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้งอยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย อาวโคลา 12 กิโลเมตร จาก Barents Sea บนชายฝ่ัง
ทางเหนือของคาบสมุทรโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและ
ฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว เมอรมังสยังคงเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือ
ของอารกติก

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนือ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) เป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน ทามกลางทองฟาท่ีใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนับลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิตรกรรมบนฟากฟา ทําใหกลายเป็น
เปาหมายของนักเดินทางจากท่ัวสารทิศ ท่ีอยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครั้ง
แตการจะไดเห็นภาพแบบนั้นไมใชเรื่องท่ีงายนัก เพราะตองพ่ึงพิงปัจจัยรอบดาน เพราะ
ฉะนั้นจึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนท่ีจะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตาตัว
เอง



วันท่ี 4 ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - รถฮัสก้ีลากเล่ือน - หมูบานซามิ ประเทศ
รัสเซีย - รถเล่ือนเรนเดียร - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลัง
นิวเคลียร - ลาแสงเหนือ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ท่ี ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พันธุสุนัขท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรง
มาก โดยมีความสามารถท่ีจะสามารถลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะไดดวย ท้ังน้ีทานยังไดมีประสบการณท่ีแสนสนุกในการน่ังรถ
เทียมสุนัขลากเล่ือนไดอีกดวย

บาย

ล้ิมรสอาหารทองถิ่น ของชาวซามิ

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานชาวซามิ Sami village ชมประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพ้ืนเมืองท่ีอยุอาศัยในแถว
อารกติกท่ีเรียกกันวา แลปส (Lapps) หรือ แลปแลนเดอร (Laplanders) ท้ังน้ีทานไดชม สัตวพ้ืนเมือง อยางสัตวพ้ืนเมือง อาทิ
เชน กวางเรนเดียร และสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พรอมกับสนุกสนาน กับการเลนเกมสทองถิ่นของซามิ และสัมผัสประสบการณนา
ตื่นเตนกับการ น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอ้ืออํานวย)

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองเมอรมังค

นําทานชม เรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียรเลนิน(Ice breaker Lenin) เรือสําหรับการสํารวจอารกติค หรือ สงคราม
สอดแนม ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งรุนแรกของโลก ท่ีใชพลังงานนิวเคลียร เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบทาในเมืองมูรมัน
สคแหงน้ี หลังปลดระจําการมากกวา8 ปี ปัจจุบันไดเปิดใหสามารถเขาชมภายในตัวเรือ ท่ีมีการตกแตงอยางสวยงาม

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทา

21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา (Northern Light) ซ่ึงเป็นปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนทองฟาในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณออโรราเป็นตัวอยาง
ปรากฏการณทางฟิสิกสท่ีนาท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นในอวกาศท่ีใกลพ้ืนโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆเป็นวงน่ิง แลวระเบิดออกมา
เป็นสีตาง ๆ พุงกระจายภายในเวลาไมกี่วินาที

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้

รถฮัสกี้ลากเลื่อน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทานจะไดชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขท่ีมีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็ง
หรือหิมะ

สุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน (Husky Sledding) สุนัขท่ีไดรับการฝึกพิเศษใหมีหนาท่ีลาก
เล่ือน(ยานพาหนะท่ีไมมีลอ)ว่ิงไปบนน้ําแข็งหรือหิมะ สุนัขท่ีนิยมใชลากเล่ือนคือ พันธุ
ไซบีเรียนฮัสกี้

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่นของชาวซามิ



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานมูรมันสค - ทาอากาศยานพลูโคโว - พระราชวังฤดู
รอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ) - เอาทเลตวิลเลจพลู
โคโว

ท้ังน้ีปรากฏการณออโรราแสงเหนือน้ี เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดลวงหนาได การจะไดพบเห็นแสง
เหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความปลอดโปรงของทองฟาในเวลานั้น ผูเดินทางตอง
ยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีท่ีไมไดพบเห็นแสงเหนือน้ีดวย

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย

รถเลื่อนเรนเดียร

พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร

 บาย

เป็นหมูบานของชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

รถเล่ือนท่ีใชกวางเรนเดียรในการเคล่ือนรถ สัมผัสกับความนารักของกวางเรนเดียรซ่ึง
เป็นสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีมีขนาดใหญ โดยตัวผูมีขนาดใหญขนาดโตเต็มท่ีมีน้ําหนักกวา
300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีน้ําตาล แต
เมื่อเขาสูฤดูหนาว ขนจะเปล่ียนไปเป็นสีออนขึ้น หรือสีขาว

เป็นพิพิธภัณฑท่ีนําเสนอเรือรุนเลนิน ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขาชม โดยเรือน้ีจอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมัน
สค

ลาแสงเหนือ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Parkinn by Radison Murmansk หรือเทียบเทา

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนือ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) เป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน ทามกลางทองฟาท่ีใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนับลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิตรกรรมบนฟากฟา ทําใหกลายเป็น
เปาหมายของนักเดินทางจากท่ัวสารทิศ ท่ีอยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครั้ง
แตการจะไดเห็นภาพแบบนั้นไมใชเรื่องท่ีงายนัก เพราะตองพ่ึงพิงปัจจัยรอบดาน เพราะ
ฉะนั้นจึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน กอนท่ีจะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตาตัว
เอง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

่ ่ ้



สุดพิเศษ นําทานเดินทางสู ราน MC DONALD’S ท่ีบันทึกไววาอยูเหนือท่ีสุดของโลก ใหทานไดล้ิมลองรับประทานเบอร
เกอรไก หรือเน้ือ 1 set พรอมน้ําด่ืม

จากนั้นนําทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบิน เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูเมืองมอสโคว

บาย

12.05 น. ออกเดินทางจากเมืองเมอรมรังส สูเมืองเซนตปีเตอรเบิรกโดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU6344
น้ําหนักกระเปาสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเปาสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน

จะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)

13.55 น. ถึงสนามบิน เมืองเซนตปีเตอรเบิรก (Saint Petersburg) เมืองท่ีไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ”
เพราะทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสรางโดยพระเจาซารปิเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ.2246

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปีเตอรฮอฟ(Peterhof Palace) พระราชวังท่ีสวยงาม ท่ีสราง
ขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นพระราชวังท่ีสรรสรางโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ท่ีชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ
บรอง

ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปิดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ อาจปิดทําการในวัน
จันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไม
รวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปิดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปิด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวง
เวลาดังกลาว

จากนั้นเดินทางสู OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตงสไตลยุโรป และเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีรวมราน
คาดังมากมาย สัมผัสประสบการณการชอปป้ิงท่ีครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ มากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

พักท่ี Hampton by Hillton หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานมูรมันสค

ทาอากาศยานพลูโคโว

 บาย

สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟินแลนด

ทาอากาศยานพลูโคโว ตั้งอยูท่ีนครเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - โบสถหยดเลือด
- หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชก้ิน - พระราชวังแคทเธอรีน

น้ําหนักกระเปาสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเปาสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)

ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปิดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ อาจปิดทําการในวัน
จันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไม
รวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปิดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปิด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวง
เวลาดังกลาว

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…

เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว

ท่ีน่ีถูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิกและชางฝีมือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปัตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคและนีโอคลาสิค ท่ีใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหนาของพระราชวังหันออกสู
อาวฟินแลนด มีน้ําพุ บอน้ํา แจกัน อาง และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ

Outlet Village Pulkovo ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS ,
INCANTO และอ่ืนๆอีกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Hampton by Hillton หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

จากนั้นเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใช
เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี
อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางปี ค.ศ.1732 -1917

ปัจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปิดใหประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage
Museum)ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อยาง
เชน ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปิกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เป็นตน จัดเป็นพิพิธภัณฑท่ีใหญท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง

ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันท่ีเดินทางตรงกับชวงวันปิดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดัง
กลาว

เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึงพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรงสรางใหเป็น
เกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดีตอประชาชน

จากนั้นเดินทางสู หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น สถานท่ีประทับและพักอาศัยของเจานายชั้นสูงไมวาจะเป็นอเล็กซาน
เดอร ปุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย

นําทานชมพระราชวังแคทเธอรีน ท่ีสวยงามแหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆ ใหชมนับรอยแตทุกทานตองไมพลาดชมหอง
อําพัน (แอมเบอรรูม) เป็นสุดยอดงานศิลปยุคศตวรรษท่ี18 อันประมาณคามิไดท่ีชางเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริยฟรี

่



ดริชท่ี1 แหงปรัสเซีย
ในกรณีท่ีไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนําทานชม พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญ

ซ่ึงสรางโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพ่ือใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางท่ีพระองคทรงโปรดท่ีสุดคือ Charles Cameron
เป็นคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

พักท่ี Hampton by Hilton หรือเทียบเทา

พระราชวังฤดูหนาว

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ

โบสถหยดเลือด

หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น

พระราชวังแคทเธอรีน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังท่ีประกอบดวยหองตางๆกวา 1,050 หองน้ี เป็นสถานท่ีแหงน้ีเคยใชเป็นท่ี
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมท้ังทรงรวม ฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสท่ี 2 ของรัสเซีย
อีกดวย

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจและพระราชวังฤดูหนาว ตั้งอยูท่ีเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศ
รัสเซีย ทานจะไดชม “พระราชวังฤดูหนาว” จะไดพบกับความย่ิงใหญอลังการ มีลานกวาง
และ “เสาอเล็กซานเดอร” ท่ีสรางถวายพระเกียรติแดกษัตริยอเล็กซานเดอรท่ี 1 ท่ีพระองค
ทรงชนะ สงครามเหนือนโปเลียนของฝรั่งเศส กลาวไดวา พิพิธภัณฑน้ีย่ิงใหญเทียบ
เทากับพิพิธภัณฑลูฟรของฝรั่งเศสเลยทีเดียว

โบสถแหงหยดเลือด สรางใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ผูประกาศเลิก
ทาส แตถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพว่ิงเขามาขณะพระองค
เสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็นโบสถหยด
เลือดมาจนถึงทุกวันน้ี ปี พ.ศ. 2534 จึงเปล่ียนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

หมูบานพระเจาซาร หรือหมูบานปุชกิ้น สถานท่ีประทับและพักอาศัยของเจานายชั้นสูง ไม
วาจะเป็น “อเล็กซานเดอร ปุชกิ้น” ยอดกวีเอกรัสเซีย อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
ซ่ึงตั้งอยูในเขตนครสหพันธเซนตปีเตอรสเบิรก (St. Petersburg) โดยตัวเมืองนั้นตั้ง
หางจากเซนตปีเตอรสเบิรก ไปทางทิศใต ประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล) ไดรับการกอ
ตั้งขึ้นในปี 1710 สําหรับตัวเมืองพุชคินนั้นตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเนวา (Neva River) แมน้ํา
สายสําคัญสายหน่ึงของประเทศน่ันเอง

เดิมเป็นพระราชวังท่ีพระเจาปีเตอรมหาราชทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนท่ี 1 เพ่ือ
ใชพักผอนในฤดูรอน และไดตกแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมในแตละ
ครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็นเจาของในแตละยุค ซ่ึงจากการ
ตกแตงท่ีผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมท่ีเรียกวา “รัสเซ่ียนบาโรค” ท่ีหรูหรา ออน
ชอย และงดงามดังเชนในปัจจุบัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ประตูชัยกรุงเซนตปเตอรเบิรก - ทาอากาศยานพลูโคโว - ทาอา
กาศยานเชเรเมติเยโว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีไมสามารถทานท่ีรานอาหารไดจะเปล่ียนไปทานท่ีโรงแรม
แทน

ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันท่ีเดินทางตรงกับชวงวันปิดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดัง
กลาว

ในกรณีท่ีไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนําทานชม พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญ
ซ่ึงสรางโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพ่ือใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางท่ีพระองคทรงโปรดท่ีสุดคือ Charles Cameron
เป็นคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอล ทรงใหBrennaชางอิตาเลียนท่ีพระองคโปรดปรานเน่ืองจาก
พระองคตองการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกวาอิตาลี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางานตอหลังจากพระเจาอเล็ก
ซานเดอรท่ี1ขึ้นครองราชยทรงเสด็จมาพํานักท่ีพระราชวังน้ีตัวพระราชวังประดับดวยของเกาด้ังเดิมท่ีถูกเก็บใหรอดพนจากก
ทําลายเมื่อคราวสงครามโลก

 เที่ยง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Hampton by Hilton หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แวะถายรูปกับ ประตูชัยกรุงเซนตปีเตอรเบิรก(NARVSKIYE TRIUMFAL’NYYE VOROTA) และซีเมียโม
สตี“SEMIMOSTIE" ถนนท่ีมีความยาว 1 ก.ม. แต สรางสะพานท้ังหมด 7 สะพานดวยกัน

11.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินนานาชาติพัลโคโว เซนปีเตอรเบิรก

บาย

14.30 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินท่ี SU43

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง

ค่ํา

19.25 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินท่ี SU270

ประตูชัยกรุงเซนตปเตอรเบิรก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ประตูน้ีถูกสรางขึ้นในปี 1814 โดยสถาปนิกท่ีชื่อ Giacomo Quarenghi โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือทักทายทหารท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศหลังจากท่ีไดรับชัยชนะเหนือ
นโปเลียนในยุคลาอาณานิคม

 บาย



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานพลูโคโว

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

ทาอากาศยานพลูโคโว ตั้งอยูท่ีนครเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

 กิจกรรม เชา

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได
บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น) หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปียกน้ํา หามสแตมปตัว
การตูนหรือสแตมปอยางอ่ืนท่ีไมใชสแตมปจากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาส
ปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย
และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ
ทานเอง

การชําระเงิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15
วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป บินตรงกรุงเทพฯ – มอสโคว - กรุงเทพฯ 

สายการบินแอโรฟอท Aeroflot (SU) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เสนทาง มอสโคว - มูรมันสค – เซนตปีเตอรเบิรก -
มอสโคว ชั้นประหยัด  บินภายใน 3 ขา

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอรมังค-เซนตปีเตอรเบิรก-มอสโคว 

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

้ ้ ่



คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ท่ีไมไดระบุไวใน
รายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การ
ถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอก
เหนือความควบคุมของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 70 USD/ ทาน
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน

บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น)

หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปียกน้ํา หามสแตมปตัวการตูนหรือสแตมปอยางอ่ืนท่ีไมใชสแตมปจากศุลกากรของประ
เทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาสปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทาง
ทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี

หมายเหตุ
หากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆในรายการมีการปิดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานใน

ประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิใ์นการปรับและเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
กอนทําการจองทุกครั้ง

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป

อัตราคาบริการไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 70 USD/ ทาน

อาหาร

อาหารท่ีประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดท้ังอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหารสไตลยุโรปแบบฟิวชั่น ซ่ึงรสชาติจะเป็นไปตาม
สไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยในบางมื้อ 

โรงแรมท่ีพัก

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) ซ่ึงทานจะตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิม เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับ
เตียงพับเสริมซ่ึงไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณาอานเงื่อนไขการจองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขของหองพักดังกลาว

่



โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเป็นหองแบบ Twin เตียงเด่ียว 2 เตียงในหอง หอง Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวน
ใหญก็จะเป็นลักษณะการนําเตียงมาชิดกันใหเป็น Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไมรับรองเรื่องหองให
เน่ืองจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยูกับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ท้ังน้ีลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
กรณียกเลิก :

ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย :

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง
 


