Winter Russia
Northern Light
Explorer
เที่ยวรัสเซีย 4 เมือง 9 วัน 7 คืน
7 days 5 nights
มอสโคว์ – เมอร์มงั ส์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พุชกิ้น
หนาวนี้ เทีย่ วรัสเซีย
เทีย่ วแบบคุ้มๆ จัดหนัก จัดเต็ม!! เทีย่ วครบเมืองหลักของรัสเซีย
พร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนื อ
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึง่ เป็ นประเทศแรกในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็ นระบบกำรเมือง กำรปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมำร์กซิสต์ได้
สำเร็จตัง้ แต่ ค.ศ.1917 จนถึงกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปั จจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นกำรปกครองและเศรษฐกิจมำสูร่ ะบบ
ประชำธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลำดเปิ ด และรอกำรมำเยือนจำกนักท่องเทียวทั
่ วโลก
่ กับสถำนทีน่ ่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ ประวัตศิ ำสตร์อนั ยำวนำน

มอสโคว์ Moscow
เมอร์มงั ส์ Murmansk

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
St.Petersberg
พุชกิ้ น Pushkin

เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัตศิ ำสตร์อนั เก่ำแก่และยำวนำน
เมืองท่ำทำงตอนเหนือของรัสเซีย ตัง้ อยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็ นเมืองทีอ่ ยู่ตดิ กับประเทศ
ฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึง่ เป็ นเมืองท่ำทีส่ ำคัญในกำรมุ่งหน้ำสูเ่ ขตอำร์คติก และเป็ นสถำนทีที่ ่
สำมำรถชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติแสงเหนือ
เมืองท่องเทียวที
่ ส่ ำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่ำของสหพันธรัฐรัสเซีย ตัง้ แต่สมัยของพระเจ้ำ
ปี เตอร์มหำรำช ทีน่ ำควำมเจริญมำสูป่ ระเทศรัสเซียแบบยุคใหม่
เมืองทีต่ งั ้ ของสถำนทีท่ ่องเทียวที
่ ม่ คี วำมสำคัญต่อประวัตศิ ำสตร์ของประเทศหลำยๆแห่ง ไม่ว่ำจะ
เป็ นโบสถ์ พระรำชวัง สวนสำธำรณะ และอืน่ ๆอีกมำกมำย

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
08.00 น.
10.50 น.
17.10 น.

คา่

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

24 ธ.ค.2561 – 1 ม.ค. 2562

24 ธ.ค.61
กรุงเทพฯ - มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิ นไทย
เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG974
เดิ นทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนัน้ นาท่านเดินทางสูใ่ จกลางกรุงมอสโคว์ Moscow (เวลาช้ากว่า
ประเทศไทยประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
25 ธ.ค.61
มอสโคว์-เมอร์มงั ส์-กิ จกรรมตามหาแสงเหนื อ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกาเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์
รัสเซีย ทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ
โดลโกรูกี มีรบั สังให้
่ สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ทีเ่ ป็ นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือทีส่ ถิตย์ของพระเจ้า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลิน
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และทีต่ งั ้ สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช
และสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ วิหารหลวงทีเ่ ก่าแก่สาคัญและใหญ่ทส่ี ดุ ในเครมลิน
โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีม่ มี าก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธรี าชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่ , หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4
รอบเท่านัน้ คือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิ ดวันพฤหัสบดี) ดังนัน้ กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จากนัน้ ชม ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริยร์ สั เซีย อัน
ได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคา, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อี
สเตอร์ทห่ี าชมได้ยากยิง่ จากนัน้ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ท่ี
ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (หรือแบบกล่องกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือ
เวลาบินของเทีย่ วบินภายในประเทศรัสเซีย)

15.40 น.

18.05 น.

คา่

วันที่สาม
เช้า

จากนัน้ นาท่านเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเซอเรเมทเยโว่ เพื่อนาท่านเดิ นทางสู่เมืองเมอร์มงั ส์
ออกเดิ นทางจากมอสโคว์ โดยสายการบิ นภายในประเทศ เที่ยวบิ นที่ SU1324 *(สายการบิ นและเวลา
บิ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* (โปรด
ระวังเกี่ยวกับการจากัดน้าหนักสาหรับกระเป๋าที่โหลดใต้เครือ่ งท่านละ 1 ชิ้ น ไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม)
เดิ นทางถึงเมืองเมอร์มงั ส์ Murmansk เมืองท่าที่ตงั ้ อยู่ทางตอนเหนื อของรัสเซีย จากนัน้ ให้ท่านรับ
สัมภาระและเดินทางเข้าสูใ่ จกลางเมือง นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองเมอร์มงั ส์ เมืองท่าของรัฐเมอร์มงั ส์
หรือมูรม์ นั ส์ค อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตัง้ อยูบ่ ริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปใน
มหาสมุทร เป็ นเมืองทีอ่ ยู่ตดิ กับประเทศฟิ นแลนด์และนอร์เวย์ ซึง่ เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญในการมุ่งหน้าสูเ่ ขต
อาร์คติก
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม
หลังจากทานอาหารคา่ และเข้าที่พกั แล้ว พร้อมกันที่ล้อบบีข้ องโรงแรมเพื่อนาท่านเดิ นทางออกไป
ชมแสงเหนื อหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมที่มีแสงเรือง
บนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิ ดขึน้ ในบริเวณแถบขัว้ โลก โดยบางครังจะเรี
้
ยกว่า แสง
เหนื อ หรือ แสงใต้ ขึน้ อยู่กบั แหล่งกาเนิ ด ปรากฏการออโรร่าเป็ นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์ที่
น่ าทึงที่สุดที่เกิ ดขึน้ ในอวกาศที่ใกล้พนื้ โลก มันอาจปรากฏจากสิ่ งจางๆ เป็ นวงนิ่ ง แล้วระเบิ ด
ออกมาเป็ นสีต่างๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครังจะปรากฏเหมื
้
อนมันจะแตะกับพืน้
หรือในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุง่ สูงขึน้ สู่ท้องฟ้ า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานัน้ เกิ ดขึน้ ที่ความสูง
จากพืน้ โลก ประมาณ 100 ถึง 300 กิ โลเมตร บริเวณที่อยูบ่ ริเวณบรรยากาศชัน้ บนที่อยูใ่ กล้กบั
อวกาศ ช่วงที่เหมาะสมในการชมแสงเหนื อ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรือฤดูหนาว ช่วงเวลา
ประมาณ 22.00-24.00 น. (ปรากฏการณ์แสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถ
กาหนดล่วงหน้ าได้ การเห็นแสงเหนื อจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขนึ้ อยู่กบั สภาพอากาศ
เอื้ออานวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้ าในเวลานัน้ )
26 ธ.ค.61
เมอร์มงั ส์-หมูบ่ า้ นซามิ -เมอร์มงั ส์-กิ จกรรมตามหาแสงเหนื อ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเก็บภาพความประทับใจภายนอกพร้อมทัง้ เข้าชม เรือทาลายน้าแข็งพลังงานนิ วเคลียร์เลนิ น
Lenin Ice Breaker หรือ Nuclear Powered Icebreaker เรือสาหรับการสารวจอาร์กติกหรือสงครามสอด
แนม ซึง่ เป็ นเรือตัดน้าแข็งรุ่นแรกของโลกและของรัสเซียทีใ่ ช้พลังงานนิวเคลียร์ เปิ ดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอด
เทียบท่าอยูใ่ นเมืองเมอร์มงั ส์แห่งนี้ หลังปลดประจาการมากกว่า 8 ปี ในอดีตเรือลานี้ใช้ตดั น้าแข็งเพื่อ
เปิ ดทางน้าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า ปั จจุบนั เปิ ดให้ผทู้ ส่ี นใจและบุคคลทัวไปเข้
่
าชม ชมภายใน
เรือทีม่ กี ารตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมาย อาทิ ห้องประชุม ห้องควบคุม ห้อง
บังคับการทีอ่ ยูบ่ นสุดของเรือ ห้องแผนทีแ่ ละสะพานกัปตัน เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านชม อนุสรณ์สถานอัลโย
ชา Alyosha Monument อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อครัง้
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยสร้างขึน้ บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวโคล่า เพื่ออุทศิ ให้กบั
เหล่าทหารกองทัพของโซเวียตทีส่ ามารถตรึงกองกาลังเพื่อหยุดยัง้ การรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน อนุสรณ์
แห่งนี้ได้รบั การออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนาม Pokrovsky โดยเริม่ ก่อสร้างขึน้ เมื่อปี 1974 เป็ นรูป
ปั น้ ทหารถือปื นทีม่ ขี นาดใหญ่และมีความสูงกว่า 35.5 เมตร น้าหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบไปด้วยคาจารึก

ต่างๆ เกีย่ วกับการสูร้ บ และได้มพี ธิ เี ปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 19 ต.ค.1974 ให้ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์
เซ้นต์นิโคลัส St.Nicholas Cathedral โบสถ์ประจาเมืองนิกายออร์โทดอกส์ ด้วยรูปแบบการสร้างโบสถ์คล้าย
โบสถ์อสั สัมชัญในมอสโคว์ สร้างขึน้ ในระหว่างปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ประชาชนต่างเรียกร้องให้มศี นู ย์รวมจิตใจ โบสถ์น้จี งึ สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเรียกง่ายแต่กลับแฝงไว้
ด้วยความศรัทธาจากประชาชน และถ่ายรูปกับป้ อมปราการของเมืองเมอร์มงั ส์ สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ Lovozero (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของเมอร์มงั ส์
เป็ นทีต่ งั ้ ของ หมูบ่ ้านซามิ Sami Village หมูบ่ ้านชาวพืน้ เมืองแห่งเขตทุนดร้า สัมผัสถึงวิถชี วี ติ
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้ เมืองซามิทใ่ี ช้ชวี ติ อาศัยอยูต่ งั ้ แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ โดยเลีย้ งเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางรวมทัง้ เป็ นสัตว์เศรษฐกิจและสัมผัส
ประสบการณ์นงรถลากเลื
ั่
่อนโดยกวางเรนเดียร์ รถสโนว์โมบิล อีกทัง้ ท่านจะได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์และ
สัมผัสวิถชี วี ติ ของชาวซามิ โดยใช้ชวี ติ ตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทงั ้ สี่ คือ ดิน น้า ลม และไฟ และ
ปั จจัยในการดารงชีวติ ห้าข้อคือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม และสุขภาพ นาท่านชมฟาร์ม
สุนขั ฮัสกี้ สุนขั สายพันธ์พน้ื เมืองของรัสเซีย หรือไซบีเรียนฮัสกี้ จัดเป็ นสุนขั ขนาดกลาง ขนฟูแน่น จัดอยูใ่ น
กลุ่มสุนขั ใช้งาน มีตน้ กาเนิดทางตะวันออกของไซบีเรีย เพาะพันธุม์ าจากสุนขั ในวงศ์สปิ ตซ์ มีลกั ษณะขน 2
ชัน้ ฟูแน่น, หางรูปเคียว, หูเป็ นรูปสามเหลีย่ มตัง้ ชัน และลายทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะ ไซบีเรียนฮัสกีเป็ นสุนขั ที่
แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง และยืดหยุ่น เป็ นคุณสมบัตทิ ส่ี บื ทอดจากบรรพบุรุษทีม่ าจาก
สิง่ แวดล้อมทีห่ นาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพันธุข์ องชาวชุกชี (Chukchi) ทีอ่ าศัยอยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย สุนขั ถูกนาเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงตื่นทองทีเ่ มือง
โนม (Nome) และแพร่เข้าสูส่ หรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาในฐานะสุนขั ลากเลื่อน ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเป็ น
สุนขั เลีย้ งตามบ้านในภายหลังอย่างรวดเร็ว และให้ท่านสนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
(กิจกรรมขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) อาทิ นังรถเที
่
ยมกวางเรนเดียร์หรือสุนขั ฮัสกีล้ ากเลื่อน, นังลากเลื
่
่อนทีล่ าก
โดยรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ, ให้อาหารกวางเรนเดียร์, ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพืน้ เมือง เช่น ชักเย่อ, เตะ
บอล หรือใส่ชุดพืน้ เมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆ ในหมู่บา้ น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมอร์
มังส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม
หลังจากทานอาหารคา่ และเข้าที่พกั แล้ว พร้อมกันที่ล้อบบีข้ องโรงแรมเพื่อนาท่านเดิ นทางออกไป
ตาล่าหาแสงเหนื อหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกครังซึ
้ ่งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมที่
มีแสงเรืองบนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิ ดขึน้ ในบริเวณแถบขัวโลก
้
โดยบางครังจะ
้
เรียกว่า แสงเหนื อหรือแสงใต้ ขึน้ อยู่กบั แหล่งกาเนิ ด (ปรากฏการณ์แสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรทชาติ ไม่สามารถกาหนดล่วงหน้ าได้ การเห็นแสงเหนื อจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่
ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศเอื้ออานวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้ าในเวลานัน้ )
27 ธ.ค.61
เมอร์มงั ส์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ -พุชกิ้ น-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

กลางวัน
11.30 น.

13.20 น.

คา่

วันที่ห้า
เช้า

นาท่านเช็คเอ๊าท์ที่พกั นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นเมอร์มงั ส์
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
ออกเดิ นทางโดยสายการบิ นภายในประเทศ เที่ยวบิ นที่ SU6344 *(สายการบิ นและเวลาบิ นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศหรือตามตารางบิ นของ
สายการบิ น)* (โปรดระวังเกี่ยวกับการจากัดน้าหนักสาหรับกระเป๋าที่ โหลดใต้เครือ่ งท่านละ 1 ชิ้ น ไม่
เกิ น 23 กิ โลกรัม)
เดิ นทางถึงสนามบิ นพุลโคโว่ นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ ให้ท่านรับสัมภาระ พร้อมนาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั
เมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ เมืองทีส่ ร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มี
ประวัตศิ าสตร์ของการต่อสูข้ องชาวเมืองหลายครัง้ และยังเป็ นอู่กาเนิดอานาจของการปฏิวตั ริ สั เซียที่
สันสะเทื
่
อนไปทัวโลก
่
ถือได้ว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกัน
ด้วย แม่น้า-ลาคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รบั ฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็ นเมือง
หลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนัน้ ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นนครทีส่ วยและสมบูรณ์มาก
ทีส่ ดุ ในด้านงานสถาปั ตยกรรมและผังเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้ น (Pushkin) อีกหนึ่งเมือง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของรัสเซีย ตัง้ อยู่ในเขตนครสหพันธ์เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ห่างออกไปประมาณ 24
กิโลเมตร ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ปี ในปี ค.ศ.1710 โดยตัวเมืองแห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าเนวา แม่น้าสายสาคัญอีก
สายหนึ่งของประเทศ และปั จจุบนั เมืองพุชกิน้ ได้กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากแห่งหนึ่ง
ทีเ่ ต็มไปด้วยพระราชวังและมีความสาคัญต่อประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของประเทศ นาท่านเข้าชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวังฤดูรอ้ นทีม่ ชี ่อื เสียงมากแห่งหนึ่งของโลก สวนสวย
ทีต่ งั ้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว่า 107 เฮคเตอร์ ภายในสวนแบ่งออกเป็ นสวนแบบเก่าและสวนแบบอังกฤษ ซึง่ ถูก
คันกลางด้
่
วยบ่อน้าขนาดใหญ่ อีกทัง้ ยังมีพาวิลเลีย่ นทีส่ วยงาม ซึงมีความสาคัญทางสถาปั ตยกรรมและ
ประวัตศิ าสตร์อกี แห่งหนึ่งของเมือง โดยพระราชวังนัน้ ถูกสร้างขึน้ ในช่วงสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช หรือ
ในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 พระราชวังแคทเธอรีนเป็ น
พระราชวังหลวงอันเป็ นทีพ่ กั ผ่อนในฤดูรอ้ นของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดย
พระราชวังถูกสร้างขึน้ ในสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบคลาสสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั น้
ต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ ทีม่ คี วามสวยงามมาก ชมห้องอาพัน (Amber Room) เป็ นห้องทีไ่ ม่ควร
พลาดชม ภายในหองนัน้ ได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงามมากทีส่ ดุ ห้องหนึ่งในพระราชวังแคทเธอรีน
โดยเฉพาะภาพทีใ่ ช้ตกแต่งตามผนังและเพดานนัน้ ส่วนใหญ่มกั สร้างขึน้ จากอาพันทัง้ หมด ตกแต่งด้วย
ทองคาเปลวและกระจกอย่างวิจติ รงดงาม จนได้รบั สมญาว่าเป็ น สิง่ มหัศจรรย์ท่ี 8 ของโลกด้วย สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางกลับ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
28 ธ.ค.61
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ปี เตอร์ฮอฟหรือปี เตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ พระราชวัง
ฤดูรอ้ นเปโตรควาเรสต์ (Petrodvorets) ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช พระตาหนักทีไ่ ด้ช่อื ว่า
เป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังทีง่ ดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้าพุทพ่ี วยพุ่งมาจากรูปปั น้ สีทอง
และทีต่ ่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมทีว่ จิ ติ ร

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย
คา่

วันที่เจ็ด

งดงามอลังการยิง่ ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคาอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกประดับตกแต่งด้วย
พฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้าพุอนั ตระการตา (สาหรับฤดูรอ้ น หากเป็ นฤดูหนาวจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาว
โพลน) สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรังเศส
่ (กรณีทพ่ี ระราชวังปิ ด จะเปลีย่ นไปเข้าพระราชวังอื่น
หรือสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นตามความเหมาะสม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเพื่อชมความยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ทีป่ ระกอบด้วยห้อง
ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ เคยใช้เป็ นทีร่ บั รองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของ
ไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทัง้ ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส
ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปั จจุบนั พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็ น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ทีเ่ ก็บรวบรวมงานศิลปะ
ล้าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี,่ ปิ กสั โซ,
แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีส่ วยทีส่ ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิ ดเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้ า ดังนัน้ หากวันที่
เดิ นทาง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิ ด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
29 ธ.ค.61
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ -มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม มหาวิ หารเซ้นต์ไอแซค สร้างขึน้ อย่างสวยงามยิง่ ใหญ่ โดยได้รบั การออกแบบจากสถาปนิก
ชาวฝรังเศส
่ โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทาด้วยทองคาแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็ นวิหารทรง
โดมทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนและหินมาลาไคท์, รูปภาพทีส่ ร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูป
เขียนไอคอน โบสถ์ศกั ดิสิ์ ทธิแห่
์ งนี้เป็ นทีน่ บั ถือของชาว
เมืองอย่างมากเนื่องจากครัง้ หนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้ เมือง แต่วหิ าร
เซ้นต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย จากนัน้ ชมเมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ให้ท่านถ่ายรูปกับเรือออโรร่า
เรือนิวเคลียร์ทป่ี ั จจุบนั ไม่ได้ใช้งานแล้ว และจัตุรสั ดีเซ็มบลิส ถนนเนฟสกีแ้ ละถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด
สร้งโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 เพื่อราลึกถึงพระบิดาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ผูป้ ลดปล่อยชาวนา ซึง่
ถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี้ ในปี ค.ศ.1881 สร้างด้วยรูปแบบศิลปะยุคฟื้ นฟู เลียนแบบโบสถ์โบราณใน
คริสต์ศตวรรษที่ 12 ของกรุงมอสโค ภายในตกแต่งวิจติ รบรรจงด้วยฝีมอื จิตกรกว่า 30 คน ในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โบสถ์ได้รบั ความเสียหายจากระเบิด หลังสิน้ สุดสงครามจึงได้มกี ารบูรณะใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ เพื่อนาท่านเดิ นทางสู่กรุงมอสโคว์โดยรถไฟ
ความเร็วสูง Hi Speed Train / Sapsan Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
30 ธ.ค.61

มอสโคว์

เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่แปด
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมืองมอสโคว์ นาท่านสู่ จัตรุ สั แดง Red Square ทีม่ คี วามสาคัญในหน้าประวัตศิ าสตร์การเมือง
รัสเซีย เป็ นสถานทีส่ าคัญตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองของมอสโคว์ เป็ นจัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในโลก เป็ นสถานทีเ่ ก็บ
ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ให้ท่านได้ถ่ายภาพอาคารแห่งนี้
และด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ นู ย์ของรัสเซีย และมีลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้มพี น้ื ที่
กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าทีเ่ ป็ นสถานทีจ่ ดั งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลาย
สมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครม
ลิน พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้ากุม เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรูปกับ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล
สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ทีส่ ร้างขึน้ โดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิค ที่
ปั จจุบนั ล่มสลายไปกับความยิง่ ใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะ
รัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสนั สวยงาม จนนักท่องเทีย่ วเรียกกันว่า โบสถ์ลกู กวาด สร้างด้วย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ทีห่ ลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้ สอง
ข้าง โดยคาสังของพระเจ้
่
าอีวานที่ 4 หรือกษัตริยอ์ วี านผูโ้ หดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหา
วิหารแห่งนี้มาก จึงมีคาสังให้
่ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทัง้ สอง เพื่อไม่ให้
สถาปนิกผูน้ นั ้ สามารถสร้างสิง่ ทีส่ วยงามกว่านี้ได้อกี จากนัน้ อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งทีห่ ้างสรรพสิ นค้ากุม
Gum Department Store ทีห่ รูหรามากทีส่ ดุ ในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวโลก
่
เป็ นแหล่งช้
อปปิ้ งของเศรษฐีรสั เซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปั ตยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จน
ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีม่ ศี ลิ ปะทีง่ ดงามยิง่ และยังเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีช่ าว
รัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นชาตินยิ ม และวัฒนธรรม
ประเพณีอนั สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนนั ้ มีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า
เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ จากนัน้ นา
ท่านช้อปปิ้ งย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นทีอ่ ยู่ของ
ชนชัน้ ขุนนาง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ปุ ถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพ่ กั ของสมาชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของรัสเซีย เป็ น
แหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านกาแฟ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
31 ธ.ค.61
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวทีม่ องเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโควทีอ่ ยู่เบือ้ งล่างได้โดยทัง้ หมด จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ บ้านพักของตน ปั จจุบนั พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็ น
จุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ในมอสโคว์ และให้ท่านถ่ายรูปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิ ทยาลัย
มอสโคว์ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบสตาลินทีเ่ ป็ น
เอกลัษณ์ของการก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการ

18.40 น.

รัสเซียในช่วงเวลานัน้ มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การตัง้ ชื่อตามเขาในปี 1940 จากนัน้ นาท่านเข้าชม วิ หารเซ็นต์
เดอะซาเวียร์ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ
และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าทีท่ รงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนัน้ ได้สงให้
ั ่ ทุบโบสถ์ทง้ิ
เพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายน้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน ได้อนุมตั ใิ ห้มี
การก่อสร้างวิหารขึน้ มาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทัง้ ประเทศ ซึง่ จาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
วิหารนี้จงึ กลับมายืนหยัดทีเ่ ดิมอีกครัง้ โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทาพิธเี มื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000
ปั จจุบนั วิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธกี รรมสาคัญระดับชาติของรัสเซีย จากนัน้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าของที่
ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลกู ดก ซึง่ มีให้เลือกมากมายหลายแบบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่ ย่านตลาดอิ สมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market ศูนย์กลางการค้าขายของทีร่ ะลึกที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในกรุงมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองนานาชนิด ในราคาทีถ่ ูกทีส่ ดุ อาทิเช่น
นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลกู ดกหรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของทีร่ ะลึกต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์ค่อนข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเผือ่
เวลาในการเดิ นทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG975

วันที่เก้า
07.30 น.

1 ม.ค.62
กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

กลางวัน
บ่าย

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
ในประเทศรัสเซี ย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดการเข้าชมสถานที่ และพระราชวังต่างๆ ไม่ตรงกัน หากรายการทัวร์
ที่ เดิ นทาง สถานที่ ใดปิ ดโดยไม่ไทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสถานที่ อื่น
ทดแทนหรือคืนเงิ นค่าเข้าชมให้ กรณี ที่ไม่สามารถจัดทดแทนได้

24 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562

กาหนดการเดิ นทาง

อัตราค่าบริ การ สารับจานวนผู้เดิ นทางไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน

พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

73,900
9,900

บาท
บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
71,900
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
68,900

บาท
บาท

**ไม่รวมทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นในมอสโคว์/เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ และเมอร์มงั ้ ส์,
ทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทาง **

ผูใ้ หญ่ที่ไม่ใช้ต ั ๋ว ท่านละ

45,900

บาท

**กรณี ผโู้ ดยสารที่ซื้อทัวร์แบบไม่ใช้ต ั ๋ว ตั ๋วจะไม่รวมให้ทงั ้ หัว-ท้ายการบิ นไทยและสายการบิ นภายในประเทศรัสเซีย**

เด็กไม่ใช้ต ั ๋ว อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กไม่ใช้ต ั ๋ว อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

45,900
42,900

บาท
บาท

*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

**ไม่รวมทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นในมอสโคว์/เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ และเมอร์มงั ้ ส์,
ทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท
• กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากจะต้องทาการตรวจสอบห้องพักและบริ การเพิ่ มเติ มจากที่ นัง่ ที่ มี
• กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากปลายทาง (รัสเซีย) มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อน
ตั ๋วกลับ ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ และตั ๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศรัสเซีย เส้นทาง มอสโคว์-เมอร์มงั ส์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ชัน้ ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี

• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 15
มิ.ย.2561 และท่านต้องชาระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินในประเทศรัสเซียกาหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง
• ค่าทิปพนักงานขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิน่ ของรัสเซีย และ ค่าทิปทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,500
บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มแี จกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
• สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
• ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ (กรณีมกี ารยื่นวีซ่า)
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้ว (กรณีมกี ารยื่นวีซ่า) แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การคืนค่ามัดจา
▪ หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้

o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจาก
์
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รัสเซีย มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่างๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรีแ่ ละมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์

4.

โรงแรมในรัสเซียทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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