
TG812 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน

☆Russia ตามล่าหาแสงเหนือ 7วัน5คืน☆

รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์ รัสเซียเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วกับอุณหภูมิติดลบและ

ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งที่ดินแดนหลังม่านเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora

Hunting ที่ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) โปรแกรมพิเศษสุดเที่ยวครบจัดเต็ม รวมทุกไฮไลท์

      เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา

     ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

      ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม

      ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora

      ชม พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช ที่เก็บรวมรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลก



      ชม พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE)

      อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

      พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด!!!! 

       แถมฟรี ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น

บินหรู บินตรง สะสมไมล์ 50% สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์

2
กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต–

ละครสัตว์        

3 มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ                                                   

4 Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

5
พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ –

มหาวิหารเซนต์ไอแซค                                                                                                    

6 Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

06 - 12 Nov 2019 69,900 69,900 69,900 15,000 12,000

20 - 26 Nov 2019 69,900 69,900 69,900 15,000 12,000

27 Nov - 03 Dec 2019 69,900 69,900 69,900 15,000 12,000

23 - 29 Dec 2019 69,900 69,900 69,900 15,000 12,000

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์

07.30น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D

ของสายการบินไทย Thai Airways เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า

10.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สายการบิน Thai Airways

โดยเที่ยวบิน TG974



16.15. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

(เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

เดินทางรอรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง กรุงมอสโคว์ (Moscow)(ระยะทาง 46

กม./55นาที)     

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

หลังทานอาหารค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก : Sunflower hotel/ ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2
กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต–

ละครสัตว์        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา

เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป จากนั้น นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin

Palace) สร้างขึ้นมาพร้อมกรุงมอสโคว์

เป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนั้น

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory) เป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย

ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

และเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของรัสเซียด้วย นำท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square)

ลานกว้างใจกลางเมือง สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน

ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกที่มีความสวยงาม

เป็นเวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียเช่นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา

หรือการประท้วงทางการเมืองต่างๆ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17

ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน

และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2

บริเวณใกล้ๆจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกด้วยอย่าง วิหารเซนต์บาซิล (St.Basil's

Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส

สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ

กรุงมอสโคว์ ประเทศ รัสเซีย สร้างโดยกษัตริย์อีวานจอมโหด (Ivan the Terrible)

เพื่อฉลองชัยเหนือพวกมองโกลที่กรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจากชัยชนะครั้ง นี้ทำให้

ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศได้เป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา

เป็นศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน

ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปีค.ศ.1995

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่3)



บ่าย นำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)

เป็นสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติ

ศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่อ

งจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน

จากนั้นนำท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า

แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารต่างๆมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน

รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ให้ท่านอิสระเลือกชม ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (มื้อที่4)

หลังทานอาหารเย็นนำท่าน ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดง

ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

และมีของที่ระลึกด้วย

หมายเหตุ  : กรณีละครสัตว์งดการแสดงและบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หลังทานอาหารค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก: Sunflower hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3 มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ                                                   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)

นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทางสู่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ออกเดินทางจากมอสโคว์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train เลขที่760* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4

ชั่วโมง

(การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและ

สภาพอากาศ) เดินทางถึงท่าอากาศยานเมอร์มังส์ เมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัสเซีย

จากนั้นให้ท่านรับสัมภาระและเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองเมอร์มังส์

(ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมืองท่าของรัฐเมอร์มังส์หรือมูร์มันสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast

ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay

โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์

ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (มื้อที่6)



บ่าย นำท่านเดินทางสุ่ เมืองโลโวซีโร่ (Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมอร์มังส์

เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ ของขาวชนเผ่าซามิ พาชมอาคารต่าง ๆ

ภายในหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัย และอาคารกระโจม เอนกประสงค์ โดยจะมีที่นั่งล้อมรอบ ให้ชาวบ้านได้มา

สาธิต เล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้านนี้ นอกจากนี้ ภายในหมู่บ้านยังมีกิจกรรมมากมายให้

ท่านได้เพลิดเพลิน อาทิการป้อนหญ้าแห้งให้กวางเรนเดียร์, นั่งเลื่อนลากโดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกี้แสนเชื่อง

และขี่สโนว์โมบิลสำหรับคนที่ชอบความเร็วและความตื่นเต้น 

และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Deer sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ

และให้ท่านได้สนุกตื่นเต้น กับการขับรถสโนว์โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ

ที่ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ำแข็งกว้างใหญ่

ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง(การนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ และ Snow mobile

จะขึ้นกับสภาพอากาศและความหนาของหิมะ ถ้าความหนาของหิมะน้อยไม่สามารถเล่นได้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (มื้อที่7)

ที่พัก : Azimut hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 หลังจากเข้าที่พักแล้ว พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนือ หรือ

ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกครั้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน

 ท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า แสงเหนือ

หรือแสงใต้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด

(ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้การเห็นแสงเหนือจึงไม่สาม

ารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศเอื้ออำานวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั้น)

 

วันที่ 4 Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)

นำท่านเช็คเอ๊าท์และออกจากที่พัก จากนั้น นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้

ซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สุนัขและฝึกสุนัขฮัสกี้ เป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์มา ยาวนานกว่า 3,000 ปี

เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ

ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มี

ประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัข

ลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการ

แข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวันที่เราเยี่ยม

ชมฟาร์มมีหิมะมากพอหรือทางฟาร์มพร้อม ท่านยังสามารถทดลองนั่งลากเลื่อนสุนัขได้อีกด้วย

จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ  



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่9)

บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวันนำท่านไปยัง Local market ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมอร์มังส์ เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ออกเดินทาง

โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่

SU6346*(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภา

พอากาศ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่10)

ที่พัก: Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่ 5
พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ –

มหาวิหารเซนต์ไอแซค                                                                                                    



เช้า นำเข้าชม พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช และ พระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER

PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นและ เปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนถึงปี ค.ศ. 1732

สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน, บาร์โตโลมิโอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี่ ออกแบบดูแลการก่อสร้างจนถึงปีค.ศ. 1754

ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอร์  รีน มหาราชินีอดีตที่ประทับของ ซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง

1,057 ห้อง มีบันได 117 แห่ง เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกมากมาย

ชมภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยี่ยมของโลกมากมาย อาทิเช่น ไมเคิล แองเจลโล, ลีโอนาโดดาร์วินชี่, ราฟาเอล,

แรมบร๊าน, เอลเกรโก้, แวนโก๊ะห์, ปิกัสโซ่และศิลปินอื่นๆ รวมทั้งห้องสำคัญต่างๆ รวมถึงห้องมาลาไค้ท์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) หรือหมู่บ้าน พุชกิ้น

(PUSHKIN VILLAGE) และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่า “หมู่บ้าน พระเจ้าซาร์” เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าเซนต์

ปีเตอร์มหาราชทรง

พระราชทานที่ดินแก่พระนางแคทเธอรีนซึ่งเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปีค.ศ. 1937

เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756

โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้ที่มี ชื่อเสียง พระราชวัง แห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก

อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัยจากนั้น

นำท่านชมโบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) หรืออีกเรียกชื่อว่า

โบสถ์แห่งการคืนชีพ (ระยะทาง 3.2 กม./10นาที) ตั้งอยู่ริมคลอง Griboedov เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ ศตวรรษที่ 17

ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3

สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบิดา หรือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881

ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตรกรกว่า 30 คน ตัวโบสถ์เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม

ประดับประดาด้วยโมเสจพร้อมกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญ่ยักษ์ จากนั้น นำท่านชมด้านนอก ป้อมปีเตอร์ แอนด์

ปอลด์ (Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง St.Petersburg สร้างในปีค.ศ. 1703

เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วย

 ศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky

Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม กำแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-

Fortress)ชมด้านนอก เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1712 ด้วยการออกแบบของ DomennicaTrezzini

สร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญปีเตอร์

และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง

ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า

ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง

กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไปและวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ

เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ จากนั้น

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปีค.ศ. 1712

โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา

ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1

ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนักรวม 100

กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี



ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่13)

หลังทานอาหารค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก: Park Inn Pribaltijiskaya หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 6 Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่14)

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สถาณีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทาง  กลับสู่กรุงมอสโคว์

ออกเดินทางจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train เลขที่757* ใช้เวลาเดินทางประมาณ

4 ชั่วโมง

(การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภา

พอากาศ)

 

เที่ยง. เดินทางถึงมอสโคว ์รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่15)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิ เช่น BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS,

LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 14.30สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์

เพื่อเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย

18.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที ่TG975

วันที่ 7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

07.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ



หมายเหตุ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)

โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน

4.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท

สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (พร้อมแจ้งเลขสะสมไมล์)กรุณาส่งพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมือ

งท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน

กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง

มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้



5.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก

เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ

เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง

หากโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม)

หมายเหตุเพิ่มเติมเรื่องโรงแรม

- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่

(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก

3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม

- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

- กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ซึ่งห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000



บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย

บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)

7.โปรแกรมนี้รวม Vat เรียบร้อยแล้ว

8.บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

7.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ   50 USD /ท่าน หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

7.ค่าวีซ่าและบริการต่างๆ สำหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง

เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม

และไม่สามารถรับประกันได้

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว

ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์

(ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ



ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


