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มอสโคว์ | มร์ูมนัสค์ | ตามลา่แสงเหนือ | ฟาร์มสนุขัฮสักี ้|  นัง่รถสนุขัลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน   
เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก |  พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวงัแคทเธอรีน 

  

 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น  65,900.- 

NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามล่าแสงเหนือ 
รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน 



  

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์  เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป นดัหมายเวลา 23.00 น. ** 

  

วันที่ 2 ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต 
01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 

 ** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางด้วยเท่ียวบนิท่ี EK 377  เวลา 03.30 น. ถึง
ดไูบ เวลา 07.15 น. ** 

05.00 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.15 น. 
13.45 น. 

ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว์ เที่ยวบินท่ี EK 133 
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 
ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว น าเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) 
จดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตกึท่ีสร้างใน
สมยัสตาลิน นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้
และตอ่รองราคาได้ด้วย น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่น
การค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และ
ศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก 

 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. มอสโคว์ – จตัรัุสแดง – วหิารเซนท์บาซิล – พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑ์อารเมอร่ี – ละครสตัว์ 

วนัท่ี 4. มอสโคว์ – (บินภายใน) มร์ูมนัสค์ – พิพิธภณัฑ์เรือท าลายน า้แขง็พลงันิวเคลยีร์ – อนสุาวรีย์อโลชา– น าทา่นตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 5. หมูบ้่านซามิ – ฟาร์มสนุขัฮสักี ้– นัง่รถสนุขัลากเลื่อนและกวางลากเลือ่น – มร์ูมนัสค์ – ขบัรถสโนว์โมบิล - น าทา่นตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 6. มร์ูมนัสค์ – (บินภายใน)  - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  -พิพธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ - ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 7.  มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ปอ้มปีเตอร์ แอนด์ พอล – พระราชวงัแคทเธอรีน – สนามบิน 
วนัท่ี 8. ดไูบ  - กรุงเทพฯ 

 
 



วันที่ 3 
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วหิารเซนท์บาซลิ – พระราชวังเครมลิน – 
พพิธิภัณฑ์อารเมอร่ี – ละครสัตว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทาง

สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจดุเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสุด
ท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้ น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็น
ลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะส่ือ
ออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก น าชมจตัรัุสแดง (Red 
Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงาน
เฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีใ้ช้
จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณ
โดยรอบของจตัรัุสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s 

Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมี
ดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น า้หนัก 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดบั ไว้เม่ือปี ค.ศ.1995 ชม
ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหนา่ยสนิค้าจ าพวก
แบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง 
ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลงแก้วครอบอยู่ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านเข้าสู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรัฐบาลและท่ี
รับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น าท่านสู่จตัรัุสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสมัชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์
อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อสัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ี
ส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จากนัน้ชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมยั
พระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาด
ระหวา่งการหล่อท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไมเ่คยมี
การใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสมัชญัจะไม่อนญุาตให้เข้าชม
ด้านใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของรัสเซียเพ่ือ
เป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมัสโคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดี
ท่ีสุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึ่ งในสาม
พิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบตัขิองพระเจ้าแผน่ดนิท่ีสมบรูณ์แบบ ซึง่อีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



 น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ 
รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง 
ชว่งแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสัตว์ตา่งๆ และมีของท่ีระลึก
ด้วย ***กรณีละครสตัว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือท าลายน า้แข็งพลัง
นิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา– น าท่านตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ 

….. น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมมูนัสค์ โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..….. (ใช้เวลาบนิประมาณ 2.30  ช.ม.) 
….. น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลงัจากรับสมัภาระแล้ว โดยเมืองมร์ูมนัสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมร์ูมนัสค์ 

อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตัง้อยูบ่ริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมทุร เป็น
เมืองท่ีอยูต่ดิกบัประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึง่เป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัในการมุง่หน้าออกสูอ่าร์คตกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือท าลายน า้แข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่ง

เป็นเรือท าลายน า้แข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจ าการแล้ว ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือล านีใ้ช้ตัด
น า้แข็งเพ่ือเปิดทางน า้แข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบนัยงัมีเรือทีปฏิบตัิการตดัน า้แข็ งอยู ่
(พิพิธภัณฑ์เรือ จะปิดท าการในวนัจนัทร์และองัคาร และเปิดบริการหลงัเวลา 12.00 น. หากไม่สามรถเข้าชม
ภายในได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินทา่นละ่ 10 USD) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก 

21.00 น. 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเท่า 
น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่ง แสงออโร
ร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึ น้อยู่กบั
สภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วันที่ 5 
หมู่บ้านซาม ิ– ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้– น่ังรถสุนัขลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน 

– มูร์มันสค์ – ขับรถสโนว์โมบลิ - น าท่านตามล่าแสงเหนือ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพืน้เมืองซามินี ้ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต 
ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมืองซามิท่ีใช้ชีวิตอาศยัอยู่ตัง้แตบ่รรพบรุุษในแถบตอน
เหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดนิเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้เดมิชมสตัว์เมืองหนาวเชน่ กวางเรน
เดียร์ (Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัว์เศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี ้(Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ ท่ี

ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ได้เลีย้งสนุขัพนัธุ์นีเ้พ่ือใช้ในการลากเล่ือน
บนน า้แข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน (Husky Sledding) หรือ 

รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน (Reindeer Sledding) โดยท่ีฟาร์มนีจ้ะบริการต้อนรับทา่นด้วยชาร้อน ขนม
พืน้เมือง กบับรรยากาศต้อนรับท่ีแสนจะอบอุ่น 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optional : ส าหรับท่านท่ีสนใจในกิจกรรม ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ สนุกต่ืนเต้นกับลาน
น า้แข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็น มีค่าใช้จ่ายท่านละ 3 ,000 บาท กรุณาแจ้ง
ลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองมร์ูมนัสค์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเท่า 

น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่ง แสงออโร
ร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
 

วันที่ 6 
มูร์มันสค์ – (บินภายใน) - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  -พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ - ชม
ระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ 

…. น. ออกเดนิทางสูน่ครเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..….. (ใช้เวลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 
…. น. เดนิทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย น าท่านชมความงดงามของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ท่ีสร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเม่ือ
ปี ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ท่ีประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานท่ีแห่งนีเ้คยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซีย
ของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปัจจุบันพระราชวังนีไ้ด้ถูกใช้เป็น เข้าชม
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล า้ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เชน่ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑ์
ศลิปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแหง่หนึง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียงใน

การแสดง การเต้นร า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และ
ประทับใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์ , ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้
อดก้า เป็นต้น 

ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYAหรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 7 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – พระราชวังแคทเธอ
รีน – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และใหญ่

เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนบั
ถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง 
แตม่หาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี ้จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งใน



อดีตเคยใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสร้างขึน้พร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
ปัจจบุนัใช้เป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทกุพระองค์ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพชุกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดรู้อนของราชวงศ์ 

และมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดขึน้ในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูก
ควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวตัิซึง่กลายเป็นประวตัิศาสตร์หน้าสดุท้ายในเมืองพชุกิน้และราชวงศ์โรมานอฟ
ท่ียาวนานกว่า 200 ปี น าเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ (Pushkin 
Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตวัอาคารทาสี
ฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลัง่ภายในประกอบด้วยห้องหบัตา่งๆนบัร้อยโดยเฉพาะห้องอ าพนั  (Amber 
Room)  ท่ีทกุท่านจะต้องประทบัใจ อิสระให้ทา่นเดินชมสวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส และช้อปปิง้สินค้า
พืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
20.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินท่ี  EK 176 

 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 372 



** คณะออกเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี EK 370  เวลา 08.50 น. ถึง
กรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. ** 

18.40 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 
****************************************************************************************************** 
 

อัตราค่าบริการ NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามล่าแสงเหนือ 
รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK)  
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 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.- 

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.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องท าวีซ่ารัสเซีย 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองภายใน  3 วนันบั

จากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม ่  
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 -5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 

 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (36 ยเูอสดอลลา่ร์) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยเูอสดอลลา่ร์) 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 



3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทวัร์รัสเซีย กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งรายละเอยีดการช าระเงนิโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
 
 

http://www.thaifly.com/ทัวร์รัสเซีย-Russia-Tour
http://www.thaifly.com/

