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มอสโคว ์| มรูม์นัสค ์| ตามลา่แสงเหนือ | ฟารม์สนุขัฮสักี ้|  นั่งรถสนุขัลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน   
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เดนิทาง ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น  65,900.- 

NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามล่าแสงเหนือ 
รัสเซยี มอสโคว ์มูรมั์นสค ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 8 วัน 5 คืน 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์- ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. มอสโคว ์– จตัรุสัแดง – วหิารเซนทบ์าซิล – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเมอรี่ – ละครสตัว ์

วนัท่ี 4. มอสโคว ์– (บนิภายใน) มรูม์นัสค ์– พพิธิภณัฑเ์รือทาํลายนํา้แขง็พลงันิวเคลียร ์– อนสุาวรียอ์โลชา– นาํท่านตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 5. หมูบ่า้นซาม ิ– ฟารม์สนุัขฮสักี ้– นั่งรถสนุขัลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน – มรูม์นัสค ์– ขบัรถสโนวโ์มบิล - นาํท่านตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 6. มรูม์นัสค ์– (บนิภายใน)  - เซนตปี์เตอรเ์บริก์  -พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - ชมระบาํพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 7.  มหาวหิารเซนตไ์อแซค – ปอ้มปีเตอร ์แอนด ์พอล – พระราชวงัแคทเธอรีน – สนามบนิ 
วนัท่ี 8. ดไูบ  - กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์T สายการบิน

เอมิเรตส ์ เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
** คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตน้ไป นดัหมายเวลา 23.00 น. ** 

  

วันที ่2 ดูไบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์- ถนนอารบัต 
01.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 385 

 ** คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี EK 377  เวลา 03.30 น. ถึง
ดไูบ เวลา 07.15 น. ** 

05.00 น. ถึงสนามบินดไูบ นาํทา่นเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ่ 
09.15 น. 
13.45 น. 

ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์เที่ยวบินที่ EK 133 
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 
ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นาํเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) 
จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ีสรา้งใน
สมัยสตาลิน นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของท่ีระลกึในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจาํนวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้
และตอ่รองราคาไดด้ว้ย นาํทา่นสูถ่นนอารบัต (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่าน
การคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และ
ศิลปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก 

 
เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
มอสโคว ์– จัตุรัสแดง – วิหารเซนทบ์าซิล – พระราชวังเครมลิน – 
พพิธิภัณฑอ์ารเมอรี่ – ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทาง

สถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสดุ
ท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนาํมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็น
ลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงคณุความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อ
ออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันูนตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก นาํชมจัตุรสัแดง (Red 
Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณส์าํคัญในประวติัศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงาน
เฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ช้
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จัดงานในช่วงเทศกาลสาํคัญๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลกึสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณ
โดยรอบของจัตุรสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil’s 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมี
ดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิม นํา้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์าํมาประดบั ไวเ้ม่ือปี ค.ศ.1995 ชม

ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้จาํพวก
แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง นํา้หอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิ น ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง 
ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย นาํท่านเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์

จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ี
รบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํทา่นสูจ่ตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสมัชัญ โบสถอ์ันนนัซิเอชั่น โบสถ์
อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ี
สาํคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมัย
พระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพื่อนาํไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาด
ระหวา่งการหลอ่ทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไม่เคยมี
การใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซน์ํา้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสมัชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชม
ดา้นใน) นาํเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพื่อ
เป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดี
ท่ีสุดของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสาม
พิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหรา่น 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ 

รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์่างๆ และมีของท่ีระลึก
ดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
มอสโคว ์– (บินภายใน) มูรมั์นสค ์– พิพิธภัณฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลัง
นิวเคลียร ์– อนุสาวรียอ์โลชา– น าท่านตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้  
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 นาํทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อทาํการเช็คอินสมัภาระ 
….. น. ออกเดินทางสูเ่มืองมมูนัสค ์โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30  ช.ม.) 
….. น. ถึงสนามบินมูรม์ันสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ โดยเมืองมูรม์ันสค ์(Murmansk) เป็นเมืองท่าของรฐัมูรม์ันสค ์

อ๊อบ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตัง้อยูบ่รเิวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็น
เมืองท่ีอยูติ่ดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึ่งเป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัในการมุ่งหนา้ออกสูอ่ารค์ติก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํทา่นเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึ่ง

เป็นเรือทาํลายนํา้แข็งพลงันิวเคลียรรุ์น่แรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจาํการแลว้ ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑไ์ดใ้หน้ักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมูรม์ันสค ์(Murmansk) ในอดีตเรือลาํนีใ้ชต้ัด
นํา้แข็งเพื่อเปิดทางนํา้แข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนสง่สินคา้ โดยในปัจจุบนัยงัมีเรือทีปฏิบติัการตดันํา้แข็งอยู ่
(พิพิธภณัฑเ์รือ จะปิดทาํการในวนัจันทรแ์ละอังคาร และเปิดบริการหลงัเวลา 12.00 น. หากไม่สามรถเขา้ชม
ภายในได ้ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิ คืนเงินทา่นละ่ 10 USD) 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก 

21.00 น. 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเท่า 
น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโร
ร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถกาํหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม *** 
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วันที ่5 
หมู่บ้านซาม ิ– ฟารม์สุนัขฮัสกี ้– น่ังรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน 

– มูรมั์นสค ์– ขับรถสโนวโ์มบิล - น าท่านตามล่าแสงเหนือ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี ้ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 
ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยูต่ัง้แต่บรรพบุรุษในแถบตอน
เหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดินเวีย โดยสบืสานวิถึชีวิตดัง้เดิมชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรน
เดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการเดินทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านเดินทางสูฟ่ารม์สุนัขพันธุฮั์สกี ้(Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสนุัขแสนรู ้เป็นพนัธุ์ท่ี

ฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนุขัพนัธุ์นีเ้พื่อใชใ้นการลากเลื่อน
บนนํา้แข็งหรือหิม่ะ ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน (Husky Sledding) หรือ 

รถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเล่ือน (Reindeer Sledding) โดยท่ีฟารม์นีจ้ะบรกิารตอ้นรบัทา่นดว้ยชารอ้น ขนม
พืน้เมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optional : สาํหรบัท่านท่ีสนใจในกิจกรรม ขบัรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ สนุกต่ืนเตน้กับลาน
นํา้แข็งกวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเรา้ใจเป็น มีค่าใช้จ่ายท่านละ 3 ,000 บาท กรุณาแจ้ง
ลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
จากนัน้นาํทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองมรูม์นัสค ์ 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  6  NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA รสัเซีย ตามลา่แสงเหนือ 8 วนั 5 คืน  BY EK                           [GQ3DME-EK015] 

 

ที่พัก เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเท่า 
น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโร
ร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถกาํหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม *** 
 

วันที ่6 
มูรมั์นสค ์– (บินภายใน) - เซนตปี์เตอรเ์บิรก์  -พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ - ชม
ระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อทาํการเช็คอินสมัภาระ 

…. น. ออกเดินทางสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
…. น. เดินทางถึงนครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํทา่นชมความงดงามของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเม่ือ

ปี ค.ศ.1703 ไดร้บัฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นาํชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งนีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซีย
ของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปัจจุบันพระราชวังนีไ้ด้ถูกใช้เป็น เข้าชม
พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํา้ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลโีอนาโด ดาวินซี่, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑ์
ศิลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแหง่หนึ่ง 
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ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสยีงใน

การแสดง การเตน้ราํ การรอ้งเพลง การแต่งกายชุดประจาํชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และ
ประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคารเ์วียร ์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้
อดกา้ เป็นตน้ 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYAหรือเทียบเท่า 
 

วันที ่7 
มหาวิหารเซนตไ์อแซค – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – พระราชวังแคทเธอ
รีน – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่

เป็นลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนบั
ถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถูกถลม่ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง 
แตม่หาวิหารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี ้จากนัน้นาํเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งใน
อดีตเคยใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรอื เมืองพชุกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดูรอ้นของราชวงศ ์
และมีเหตุการณ์สาํคัญเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์ูก
ควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวติัซึ่งกลายเป็นประวติัศาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศโ์รมานอฟ
ท่ียาวนานกวา่ 200 ปี นาํเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ (Pushkin 
Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนาํเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตวัอาคารทาสี
ฟา้สดใส มีหลงัคารูปโดมสทีองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอาํพนั  (Amber 
Room)  ท่ีทกุทา่นจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้า่นเดินชมสวนอนัรม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส และชอ้ปป้ิงสินคา้
พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
20.00 น. สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.45 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรสต ์เที่ยวบินที่  EK 176 

 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น. ถึงสนามบินดไูบ นาํทา่นเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี EK 370  เวลา 08.50 น. 
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. ** 

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
******************************************************************************************************  
 

อัตราค่าบริการ NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามล่าแสงเหนือ 
รัสเซีย มอสโคว ์มูรม์ันสค ์เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ 8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK)  
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

01-08 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 48,900.- 5,900.- 

04-11 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 48,900.- 5,900.- 
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25 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 55,900.- 9,900.- 

27 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 83,900.- 83,900.- 83,900.- 55,900.- 9,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมต่้องท าวีซ่ารัสเซีย 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองภายใน  3 วนันับ

จากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม ่  
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 -5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 20 วนัก่อนการเดินทางบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนท่ี บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระค่าทัวรห์รือมดัจาํมาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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