


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	มอสโคว
พักที่
KORSTON	HOTEL
MOSCOW	หรือ
เทียบเทา

2 พระราชวังเครมลิน	-	พิพิธภัณฑอารเมอรี่	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-
สนามบินเมอรมานสค	-	เมืองเมอรแมนส	-	แสงเหนือ

พักที่	AZIMUT
HOTEL
MURMANSK	หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานซามี่	-	รถเลื่อนเรนเดียร	-	ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้	-	ฮัสกี้ลาก
เลื่อน	-	เมืองเมอรแมนส	-	แสงเหนือ

พักที่	AZIMUT
HOTEL
MURMANSK	หรือ
เทียบเทา

4 สนามบินเมอรมานสค	-	สนามบินพลูโคโว	-	นครเซนตปีเตอรสเบิรก
-	พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส	-	อนุสาวรียพระเจาปีเตอรมหาราช
-	มหาวิหารเซนตไอแซค	-	โบสถหยดเลือด

พักที่	PARK	INN
PULKOVSKAYA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 รถไฟความเร็วสูง	Sapsan	-	มอสโคว	-	สถานีรถไฟใตดินกรุง
มอสโคว	-	ถนนอารบัต	-	สนามบินโดโมเดโดโว

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

7	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 ฿65,900 ฿60,900 ฿49,900 ฿9,000



ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	D	สายการบินไทย	เจาหนาที่

คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระตางๆ
10.10	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินโดโมเดโดโว	ประเทศรัสเซีย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที่

TG974

ชวงบาย
15.55	น.	ถึง	สนามบินโดโมเดโดโว	ประเทศรัสเซีย	(เวลาทองถิน่ชากวาไทย	4	ชม.)	นําทานผานการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลวนําทานเดินทางเขาสู	กรุงมอสโคว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	KORSTON	HOTEL	MOSCOW	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	KORSTON	HOTEL	MOSCOW	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังเครมลิน	(Kremlin)	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1147	โดยมงกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ

เจาชายยูริ	โดลโกรูกี	มีรับสั่งใหสรางเพื่อใชปองกันศัตรู	ในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา	ที่เป็นเหมือน
หัวใจของกรุงมอสโคว	ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา	ปัจจุบันพระราชวังเครมลิน
เป็นพิพิธภัณฑ	และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลายแหง	เชน	สภาคองเกรส	วิหารตางๆ	หอระฆังของอีวานมหาราชและ
สิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย
จากน้ันนําทานเขาชม	พิพิธภัณฑอารเมอรรีแ่ชมเบอร	(KREMLIN	ARMOURY	CHAMBER)	ที่อยูใน

บริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคากวา	4,000	ชิ้น	เชน	ศาสตราวุธตางๆ	เครื่อง
ปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและ
ซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สนามบินภายในประเทศ	เชเรเมเตียโว	(SVO-SHEREMETYEVO

INT.AIRPORT,MOSCOW)	เพื่อเดินทางสู	เมืองมูรมันสก	โดยสายการบิน	AERO	FLOT	AIRLINES	เทีย่ว
บินที	่SU1324

15.40	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมูรมันสก	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2ชม.	25นาที)
18.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองมูรมันสก	ประเทศรัสเซีย	เมืองมูรมันสค	(Murmansk)	ทางตะวัน

ตกเฉียงเหนือของรัสเซีย	ติดกับฟินแลนดและนอรเวย	เป็นเมืองทา	ของรัฐมูรมันสค	ออบ-ลาสต	(Murmansk
Oblast)	ตั้งอยูบริเวณ	อาวโคลา	“Kola	Bay”	โดยมีแหลม	โคลายื่นไปในมหาสมุทรเป็นเมืองที่อยูติดกับ
ประเทศฟินแลนด	และนอรเวย	ซึ่งเป็นเมืองทาที่สําคัญ	ในการมุงหนาออกสูมหาสมุทรอารคติก
นําทานเขาสูที่พัก	AZIMUT	HOTEL	MURMANSK	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานทํา	กิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ	(Northern	lights)	หรือ	แสงออโรรา	(Aurora	borealis)	เป็น

ปรากฏการณทางธรรมชาติ	ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟาโปรง	ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน	ซึ่งแสงออ
โรรา	(Aurora	borealis)	จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคา
กวา	4,000	ชิ้น	เชน	อาวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบใน
สมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ	เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ	ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวง
หนาได	โอกาสที่จะไดเห็นขึน้อยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ	โดยชวงปลายฤดูใบไมรวงจนถึงตนฤดูใบไมผลิ	ใน
เดือนตุลาคม	กุมภาพันธ	และ	มีนาคม	เป็นเดือนที่เหมาะสําหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ	มักจะเกิดใน
ชวงเวลาสี่ทุมจนถึงเที่ยงคืน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

สนามบินเมอรมานสค	เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครอง
ตนเองของรัสเซีย	และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกล
กับพรมแดนของนอรเวยและฟินแลนด

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้ง
อยูในสวนตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย	อาวโคลา	12	กิโลเมตร	จาก
Barents	Sea	บนชายฝ่ังทางเหนือของคาบสมุทรโคลา	ซึ่งอยูไมไกลจาก
ชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและฟินแลนด	แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว
เมอรมังสยังคงเป็นเมืองที่ใหญที่สุดทางเหนือของอารกติก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก
	พักที่	AZIMUT	HOTEL	MURMANSK	หรือเทียบเทา

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ	"แสงเหนือ"	หรือ	"แสงออโรรา"
(Aurora	Borealis)	ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน	ทามกลาง
ทองฟาที่ใสดุจคริสตัล	มองเห็นดาวนับลานดวง	สวยงามตระการตา	เสมือน
จิตรกรรมบนฟากฟา	ทําใหกลายเป็นเปาหมายของนักเดินทางจากทั่วสารทิศ
ที่อยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครั้ง	แตการจะไดเห็นภาพแบบน้ัน
ไมใชเรื่องที่งายนัก	เพราะตองพึ่งพิงปัจจัยรอบดาน	เพราะฉะน้ัน	จึงตองศึกษา
ขอมูลใหชัดเจน	และกอนที่จะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตาตัวเอง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	หมูบานซามิ	(Sami	Village)	ณ	หมูบานชาวพื้นเมืองซามิน้ี	ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต

ศิลปะวัฒนธรรม	ประเพณี	และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอน
เหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย	โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิม
ชม	สัตวเมืองหนาว	เชน	กวางเรนเดียร	(Reindeer)	หมาป า	(Foxes)	เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง



รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเศรษฐกิจ	แบบชาวพื้นเมืองซามิ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้	(Husky	Farm)	ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู	เป็น

พันธุที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก	โดยอาศัยอยูในเขตหนาว	ซึ่งชาวแลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลาก
เลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ
ใหทานได	สัมผัสประสบการณนัง่รถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน	(Husky	Sledding)	โดยที่ฟารมน้ีจะ

บริการตอนรับทานดวยชารอน	ขนมพื้นเมือง	กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน
จากน้ันนําทานสู	เมืองมูรมันสก	(Murmansk)

นําทานเขาสูที่พัก	AZIMUT	HOTEL	MURMANSK	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานทํา	กิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ	(Northern	lights)	หรือ	แสงออโรรา	(Aurora	borealis)	เป็น

ปรากฏการณทางธรรมชาติ	ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟาโปรง	ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน	ซึ่งแสงออ
โรรา	(Aurora	borealis)	จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานซามี่	(Sami	village)	ชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย	ที่ประกอบอาชีพ
ลาสัตว	ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร	และสัตวเมืองหนาว

รถเลื่อนที่ใชกวางเรนเดียรในการเคลื่อนรถ	ใหทานไดสัมผัสกับความนารักขอ
งกวางเรนเดียรซึ่งเป็นสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีขนาดใหญ	โดยตัวผูมีขนาดใหญ
ขนาดโตเต็มที่มีน้ําหนักกวา	300	กิโลกรัม	และสูงประมาณ	214	เซนติเมตร
ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีน้ําตาล	แตเมื่อเขาสูฤดูหนาว	ขนจะเปลี่ยนไปเป็น
สีออนขึน้	หรือสีขาว	ชาวแลปแลนดนิยมเลี้ยงไวเพื่อใชงานลากรถเลื่อน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทานจะไดชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี้	สุนัขที่มีความฉลาดและความแข็ง
แรงโดยอาศัยอยูในเขตหนาว	ซึ่งชาวแลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการ
ลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ

สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน	(Husky	Sledding)	สุนัขที่ไดรับการฝึกพิเศษใหมีหนาที่ลาก
เลื่อน(ยานพาหนะที่ไมมีลอ)วิ่งไปบนน้ําแข็งหรือหิมะ	สุนัขที่นิยมใชลากเลื่อน
คือ	พันธุไซบีเรียนฮัสกี้



การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ	เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ	ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวง
หนาได	โอกาสที่จะไดเห็นขึน้อยูกับสภาพอากาศเป็นสําคัญ	โดยชวงปลายฤดูใบไมรวงจนถึงตนฤดูใบไมผลิ	ใน
เดือนตุลาคม	กุมภาพันธ	และ	มีนาคม	เป็นเดือนที่เหมาะสําหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ	มักจะเกิดใน
ชวงเวลาสี่ทุมจนถึงเที่ยงคืน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตั้ง
อยูในสวนตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย	อาวโคลา	12	กิโลเมตร	จาก
Barents	Sea	บนชายฝ่ังทางเหนือของคาบสมุทรโคลา	ซึ่งอยูไมไกลจาก
ชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและฟินแลนด	แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว
เมอรมังสยังคงเป็นเมืองที่ใหญที่สุดทางเหนือของอารกติก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก
	พักที่	AZIMUT	HOTEL	MURMANSK	หรือเทียบเทา

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ	"แสงเหนือ"	หรือ	"แสงออโรรา"
(Aurora	Borealis)	ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน	ทามกลาง
ทองฟาที่ใสดุจคริสตัล	มองเห็นดาวนับลานดวง	สวยงามตระการตา	เสมือน
จิตรกรรมบนฟากฟา	ทําใหกลายเป็นเปาหมายของนักเดินทางจากทั่วสารทิศ
ที่อยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครั้ง	แตการจะไดเห็นภาพแบบน้ัน
ไมใชเรื่องที่งายนัก	เพราะตองพึ่งพิงปัจจัยรอบดาน	เพราะฉะน้ัน	จึงตองศึกษา
ขอมูลใหชัดเจน	และกอนที่จะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตาตัวเอง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินภายเมืองมูรมันสก	เพื่อเดินทางสู	เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	โดยสาย

การบิน	AERO	FLOT	AIRLINES	เทีย่วบินที	่SU6344

12.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1ชม.	45นาที)

ชวงบาย
14.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินปลูโกโว	(LED-POLKOVO	AIRPORT	ST.PETERSBURG)

เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	สรางโดยพระเจาซารปีเตอรมหาราช	เมื่อ	พ.ศ.	2246	โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวย
การถมทรายและหินเป็นจํานวนมากเพราะวาพื้นที่เดิมของเมืองน้ันเป็นดินเลนของทะเล	พระองคทรงเลือกที่จะ
สรางเมืองที่บริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได
งาย	เพื่อการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอื่น	ๆ	ในยุโรปไดโดยงาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาชม	พระราชวังฤดูรอนเปโตรโวเรสต	(PETERHOF)	หรือพระราชวังฤดูรอนปีเตอรฮอฟ	เป็น

พระราชวังที่สวยงามและแตกตางจากพระราชวังอื่น	ๆ	พระราชวัง	ตั้งอยูที่เมืองปีเตอรฮอฟ	นครเซนตปีเตอรส
เบิรก	ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	ตั้งอยูที่ริมอาวฟีนแลนด	ฝ่ังทะเลบอลติก	พระเจาปีเตอรมหาราช	ทรงสรางขึน้
เพื่อใชประโยชนในฤดูรอน	สรางวังน้ีในปี	1720	
นําทานผานชม	อนุสาวรียพระเจาปีเตอรมหาราช	(Bronze	Horseman)	เป็นอนุสาวรียแหงแรกของนคร

เซ็นตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย	อนุสาวรียแหงน้ีตั้งติดกับแมน้ําเนวา	ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค	ใกล
สถานีรถไฟใตดิน	กอสรางเป็นอนุสาวรียของพระเจาปีเตอรมหาราช	ผูเป็นกษตัริยพระองคแรกที่ไดขนานนาม
วา	มหาราช	ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส	Entienne	Maurice	Falconet	



จากน้ันนําทานผานชม	Decembrist’s	Square	ในปี	1917	จัตุรัสแหงน้ีไดกลายเป็นจุดเริ่มตนของการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของรัส	เซียจาก	ระบอบกษตัริยมาเป็	นคอมมิวนิสต	ภายใตการนา	ของเลนิน
ผูนําพรรคบอลเชวิก
จากน้ันนําทานชม	มหาวิหารเซนตไอแซค	(St.lsaac´s	Cathedral)	ไดชื่อวาเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด

ตนแบบของที่ทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	มีขนาดใหญเป็นที่	3	รองจากมหาวิหารเซนตปี
เตอรที่กรุงโรม	และมหาวิหารเซนตปอล	ที่กรุงลอนดอน
ตอจากน้ันนําทานแวะถายรูป(ดานนอก)	โบสถหยดเลือด	(Spilt	Blood	Church)	สรางขึน้บนบริเวณที่พระ

เจาอเล็กซานเดอรที่	2	ถูกลอบปลงพระชนมและพระเจาอเล็กซานเดอรที่	3	ทรงสรางโบสถขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ
แดพระบิดา	สถาปัตยกรรมมีลักษณะคลายวิหารเซนตบาซิลที่กรุงมอสโคว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	PARK	INN	PULKOVSKAYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สนามบินเมอรมานสค	เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครอง
ตนเองของรัสเซีย	และตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกล
กับพรมแดนของนอรเวยและฟินแลนด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินปุกคาวา	ตั้งอยูที่	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย

สรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย	ใน
ฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย	และรวบรวมสถาปนิก
และชางฝีมือจากประเทศตางๆ	มากมาย	สิ่งกอสรางและ	สถาปัตยกรรมที่
ตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและนีโอคลาสิค	ที่ใชประดับประดาหอง
หับตางๆ	เชน	หองบอลรูม	หองทองพระโรง



เป็นอนุสาวรียชิ้นแรกของรัสเซีย	ถูกดําริใหสรางขึน้โดย	พระนางแคทเธอรีนที่
2	เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดพระเจาปีเตอรมหาราชผูสรางเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรก

สรางในปีค.ศ.	1712	โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ	ใน	อดีตวิหารเซนตไอแซค
เป็นเพียงโบสถไมธรรมดา	ซึ่งตอมาไดรับการ	ปรับปรุงเป็นโบสถหิน	และถูก
สรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่	1	ใชเวลากอสราง
ยาวนานถึง	40	ปี	ปัจจุบัน	วิหารน้ี	ไดรับการยกยองใหเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ
เป็นอันดับ	3	ที่งดงามที่สุดในโลก

โบสถแหงหยดเลือด	สรางใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	2	ผู
ประกาศเลิกทาส	แตถูกปลงพระชนม	โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลี
ชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน	ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูกสราง
โบสถครอบไว	กลายเป็นโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี	ปี	พ.ศ.	2534	จึง
เปลี่ยนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PARK	INN	PULKOVSKAYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.10	น.	นําทานเดินทางสู	สถานนีรถไฟ	เพื่อเดินทางกลับสู	เมืองมอสโคว	ดวย	รถไฟความเร็วสูง

(Sapsan	Train	2nd	Class	No.........)	ระยะทางรวม	800	กม.	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)
11.10	น.	เดินทางถึงสถานีรถไฟ	กรุงมอสโคว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานเที่ยวชม	สถานีรถไฟใตดิน	เป็นสถานีรถไฟใตดินที่สวย	ที่สุดในโลกแลวยังมีความลึกอีกตางหาก

รถไฟใตดินทําใหผูคนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวกกวาบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตดินเป็นสิ่ง
กอสรางที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญตลอดจนประวัติศาสตรความเป็นชาตินิยม
และวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแตงของ
แตละสถานีที่ตางกันดวยประติมากรรม	โคมไฟระยา	เครื่องแกว	และหินออน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ยานถนนอารบัท	ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่	15	ในอดีตเป็นที่อยูของ

ชนชั้นขุนนาง	และศิลปินที่มีผูอุปถัมภ	ตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็นยานที่พักของสมาชิกระดับ
สูงของพรรคคอมมิวนิสต	
ปัจจุบันถนนอารบัท	กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย	เป็นถนนคนเดินหามรถผาน	และเป็น

แหลงของศิลปินและจิตรกร	และเป็นแหลงพบปะของผูคนในเมือง	รวมถึงยังเป็นทั้งยานการคาและแหลงรวมวัย
รุน	รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค	ของที่ระลึกตางๆ	และ	รานกาแฟ	อีกดวย

14.00	น.	ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินโดโมเดโดโว	กรุงมอสโคว
18.25	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	แอรเวย	เทีย่วบินที	่TG975



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี	2009	เริ่มจากเสนทางระ
หวางมอสโกกับเซ็นต	ปีเตอรสเบิรก	ระยะทางประมาณ	800	กิโลเมตร	รถไฟ
ซับซานในแตละขบวนจะมี	10	ตู	แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารได
สูงสุด	604	คน

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.

ถนนอารบัต	เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ	Moscow	ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่	15	ในประวัติเมืองมอสโก	บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี
1493	ในสมัยศตวรรษที่	16	ในรัชสมัยกษตัริยอีวานจอมโหด	ถนนสายน้ีเป็นที่
อยูอาศัยของตํารวจลับ	ถนนอารบัตเป็นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม	น่ันก็คือ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ประมาณปี	1985	ถนนอารบัตไดกลาย
เป็นถนนคนเดิน	ตอมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รูจัก	และคึกคักที่สุด	เพราะเป็น
แหลงชุมนุมศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	ศูนยวัฒนธรรม	โรง
ละคร	เป็นตน

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

07.30	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถึง	20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงลวงหนา	เน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การเมือง,	การประทวง,	การนัด

หยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การจราจรติดขัด
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย

ดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง
ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย	หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุม

7.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

8.	เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด

บริษทัฯ	ขอรับเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	หากทานยินดีมัดจําการเดินทางแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสทธิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด	(เน่ืองจากเป็นชวงเทศกาล	ทางสายการบินและโรงแรม	คิดคาบริการ	100%)	สวนที่เหลือชําระ
กอนเดินทาง	20	วัน	

1.	คาพาหนะและนําเที่ยวตามรายการ
2.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินตามรายการ
3.	คาอาหารตามรายการ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
5.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
6.	คาหองพักโรงแรม	2	ทานตอหอง
7.	น้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	30	กก.
8.	คาประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุเทาน้ัน	คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(แบบกรุป

ทัวร)	เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมที่ทางบริษทัฯ	จัดทํา

1.	คาทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ	เชน	คาโทรศัพท,	ซักรีด
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
4.	ไมรวมทิปหัวหนาทัวร	/	ไกด	/	คนขับรถทองถิน่	(โดยประมาณ	48	ดอลลาร	ตลอดทริป/คน)

5.	ไมมีแจกกระเป า	/	ไมมีแจกน้ําเปลา
6.	คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรต	ผูเดินทางภายใน	7	วัน	หลังจากทําการจอง	และเก็บพาสปอรตตัวจริงกอนเดินทาง	7
วัน



รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม

การสะสมไมลของสายการบิน
การเดินทางเป็นหมูคณะของสารการบินไทย	สามารถสะสมไมลได	50	%	จากไมลปกติ	และสามารถสะสมไมลได

ในเครือ	Star	Alliance	ได	50%	เชนกัน

กระเป าเดินทางและสัมภาระ
1.	กระเปาใบใหญ	(ควรมีลอลาก/เข็นได)	ที่จะบรรทุกใสใตทองเครื่องบิน	น้ําหนักไมเกินทานละ	30	กิโลกรัม	(หาก

น้ําหนักเกิน	ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิ่มได)	ควรใสกุญแจอยางหนาแนน	(สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัดหรือ	Economy	Class	Passenger)

2.	กระเปาสําหรับหิ้วขึน้เครื่อง	สายการบินอนุญาตใหไดไมเกิน	7	กิโลกรัม	และความกวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115
เซนติเมตร	หรือ	25	เซ็นติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนตเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนตเมตร	(18	น้ิว)

3.	ในบางสายการบิน	มีบินภายใน	อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได	แคทานละ	1	ใบ/ทานเทาน้ัน	และ	หิ้วขึน้เครื่อง
ได	1	ใบ/ทานเชนกัน

หากมีการยกเลิกภายหลังจากจองทัวรแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทัง้หมดไมวาดวยเหตุผล
ใดๆ	ก็ตาม


