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BIG … Beautiful in Russia (แสงเหนือ) 6วนั 4คืน [A] 

Moscow – Murmansk - St.Petersburg 

เท่ียวสุดคุม้ 3 เมือง ตามล่าหาแสงเหนือท่ีมูรมนัสก ์
เปิดประสบการณใ์หม่ การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว(์ประเทศรสัเซีย) 
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***บนิภายใน 2 ขา + น ัง่รถไฟความเร็วสงู 1 เทีย่ว  *** 

 เมอืงมูรม์นัสค  ์(Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซยี ตดิกับ

ฟินแลนด์และนอร์เวยซ์ ึง่เป็นเมอืงท่าที่สําคัญในการมุ่งหนา้ออกสู่มหาสมุทร

อารค์ตกิ 

 ตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนื

ยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัน้  

 ชมพระราชวงัเครมลนิ เมอืงมอสโคว ์รถไฟฟ้าใตด้นิทีส่วยทีส่ดุในโลก  

 เทีย่วเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ชมพระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

 

 
 
 
 

 

 

สะสมไมล ์50% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวัน เย็น 

1 
กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ - สนามบนิโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

TG974: 14.00 – 20.20 

 
  MOSCOW 

2 

มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี ่

แชมเบอร ์บนิภายใน SU1324 : 15.40 - 18.10 

มรูมนัสก ์- ตามลา่หาแสงเหนอื 

   MURMANSK 

3 

เมอืงมรูมนัสก ์– หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืงซาม ิ

ฟารม์สนัุขพันธุฮ์ัสกี ้– น่ังรถเทยีมสนัุขฮัสกีล้ากเลือ่น  

มรูมันสก ์- ตามลา่หาแสงเหนอื 

   MURMANSK 

4 

มรูมันสก–์บนิภายใน SU6344 : 12.05 – 13.55 

เซนตปี์เตอรส์เบริก์–อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

Decembrists’ Square–มหาวหิารเซนตไ์อแซค 

โบสถห์ยดเลอืด–พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 

   
 

ST.PETERSBURG 

5 

น่ังรถไฟความเร็วสงู Sapsan Train 06.50 - 10.50 

มหาวหิารเซนตบ์าซลิ – จัตรัุสแดง - วหิารเซ็นต ์เดอ ซาร์

เวยี - ชอ้ปป้ิงถนนถนนอารบัท – สนามบนิโดโมเดโดโว 

มอสโคว ์TG975 : 22.00 – 10.50 + 1 

    

6 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ     
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วนัทีห่น ึง่ของการเดนิทาง (1) กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – สนามบนิโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

11.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระตา่งๆ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่

TG974 

20.20 น. ถงึสนามบนิโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซยี  (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กวา่ไทย 3 ชม.) นําทา่น

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร แลว้นําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุมอสโคว ์

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั IZMAILOVO DELTA HOTEL IN MOSCOW (หรอืเทยีบเทา่) 

(คนืที ่1)   

ก าหนดการเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

05 – 10 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

12 – 17 ธนัวาคม 2562 

26 – 31 ธนัวาคม 2562 

28 ธนัวาคม 62 – 02 มกราคม 63 (ปีใหม ่2563) 

72,900. - บาท 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่องของการเดนิทาง (2) มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์–

สนามบนิภายในประเทศ - มรูมนัสก ์  

     *** ท ากจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื *** 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Kremlin) สรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิ

โดลโกรูกี มีรับสั่งใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็น

เพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมอืนหัวใจของกรุงมอส

โคว ตามความเชือ่ของชาวรัสเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยข์องพระ

เจา้ ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั ้ง

สถานที่สําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆังของอวีานมหาราชและ

สิง่กอ่สรา้งอืน่ๆอกีมากมาย  

จากน ัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์

(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบรเิวณ

พระราชวังเครมลนิ พพิธิภัณฑน์ี้เป็นสถานทีเ่ก็บสมบัตล้ํิาค่า

กว่า 4,000 ชิน้ เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว 

หมวก เสือ้เกราะที่ใชร้บในสมรภูม ิเครื่อง เงนิ ทอง เพชร

พลอยเครื่องทรงของกษัตยิพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซึง่หาดู

ไดย้ากยิง่  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเชเรเมเตยีโวเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงมรูมนัสก ์

โดยสายการบนิ AERO FLOT AIRLINESเทีย่วบนิที ่SU1324 

15.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมรูมนัสก(์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชม. 25นาท)ี 

18.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมรูมนัสก ์ประเทศรสัเซยีเมอืงมรูม์นัสค ์(Murmansk) 

 ทางตะวนัตกเฉียงเหนอืของรัสเซยี ตดิกับฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ เป็นเมอืงทา่ ข อ ง

รัฐมูรม์ันสค ์อ๊อบ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมี

แหลม โคลายืน่ไปในมหาสมทุรเป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกับประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึง่เป็น

เมอืงทา่ทีส่ําคัญในการมุง่หนา้ออกสูม่หาสมทุรอารค์ตกิ 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PARK INN HOTEL IN MURMANSK OR MERIDIAN HOTEL  
 MURMANSK (หรอืเทยีบเทา่) (คนืที ่2) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั (3) 

 

น าท่านท ากจิกรรมตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนื

ยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัน้ ซ ึง่ แสงออโรรา่ (Aurora borealis) จะ

ปรากฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่า *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสง

เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไมส่ามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะ

ไดเ้ห็นขึน้อยูก่ับสภาพอากาศเป็นสาํคัญ โดยชว่งปลายฤดใูบไมร้่วงจนถงึตน้ฤดใูบไมผ้ล ิใน

เดอืนตลุาคม กุมภาพันธ ์และ มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะสาํหรับการชมออโรราทางซกีโลก



  
  

[A] 1. BIG BEAUTIFUL IN RUSSIA: Moscow-St.Petersburg-Murmansk in DEC 2019 (TG) 5 
 

ใบอนุญาตเลขท่ี 11/4081 

เหนอื  มักจะเกดิในชว่งเวลาสีทุ่ม่จนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้าม

ความเหมาะสม***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3) เมอืงมรูมนัสก–์ หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืงซาม–ิฟารม์สนุขัพนัธุฮ์สัก ี ้

      สมัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมสนุขัฮสักีล้ากเลือ่น  

       (Husky Sledding) - มรูมนัสก ์- *ท ากจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพื้นเมอืงซามนิี้ 

ทา่นจะไดส้มัผัสถงึวถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและการแตง่กายของชาวพืน้เมอืงซามทิี่

ใชช้ีวติอาศัยอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทร

สแกนดิเนเวีย  โดยสืบสานวิถีชีว ิตดั ้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น  กวางเรนเดียร ์

(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสัตว์

เศรษฐกจิ แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิใหท้า่นสนุกกับกจิกรรมตา่งๆอาท ิรถสโนวโ์มบลิตะลยุหมิะ

, ใหอ้าหารกวางเรนเดยีร,์ รว่มกจิกรรมเลน่เกมสแ์บบพืน้เมอืง เชน่ ชักเยอ่, เตะบอล หรอืใส่

ชดุพืน้เมอืงถา่ยรปูกับมมุสวยๆ ในหมูบ่า้น   
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นซาม ิ(5) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูฟ่ารม์สนุขัพนัธุฮ์สัก ี ้ (Husky Farm) ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของสนัุข

แสนรู ้ เป็นพันธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ได ้

เลีย้งสนัุขพันธุน์ีเ้พือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน้ําแข็งหรอืหมิะ่ ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์

น ัง่รถเทยีมสนุขัฮสักีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) โดยทีฟ่ารม์นีจ้ะบรกิารตอ้นรับทา่น

ดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กับบรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะอบอุน่  

***รถลากเลือ่นสนุขัฮสักี ้อาจไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้หากสภาพอากาศไม่

เอ ือ้อ านวย*** จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงมรูม์นัสก ์(Murmansk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

น าท่านท ากจิกรรมตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนื

ยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัน้ ซ ึง่ แสงออโรรา่ (Aurora borealis) จะ

ปรากฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผา่นทอ้งฟ้ายามคา่*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ 

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไมส่ามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็น

ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศเป็นสําคัญ โดยชว่งปลายฤดใูบไมร้่วงจนถงึตน้ฤดูใบไมผ้ล ิในเดอืน

ตลุาคม กมุภาพันธ ์และ มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะสาํหรับการชมออโรราทางซกีโลกเหนือ  

มักจะเกดิในชว่งเวลาสีทุ่่มจนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความ

เหมาะสม*** 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PARK INN HOTEL IN MURMANSK OR MERIDIAN HOTEL  

     MURMANSK (หรอืเทยีบเทา่) (คนืที ่3) 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง (4) เมอืงมรูมนัสก ์– สนามบนิภายในประเทศ –เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 อนสุาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช–Decembrists’Square 

 มหาวหิารเซนตไ์อแซค–โบสถห์ยดเลอืด(ดา้นนอก)  

  พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายเมอืงมรูมนัสกเ์พือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 โดยสายการบนิ AERO FLOT AIRLINES เทีย่วบนิที ่SU6344 

12.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชม. 45นาท)ี 

13.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิปลโูกโว (LED-POLKOVO AIRPORT ST.PETERSBURG)  

เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์สรา้งโดยพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราช เมือ่ พ.ศ. 2246 โดยตัว

เมอืงเริม่สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจํานวนมากเพราะวา่พืน้ทีเ่ดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิ

เลนของทะเล พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณนี้เพราะวา่ตัวเมอืงมทีางออกทะเล

บอลตกิและสามารถตดิต่อไปทางยุโรปและประเทศอืน่ๆไดง้่าย เพื่อการปฏริูปรัสเซยีให ้

ทัดเทยีมกับประเทศอืน่ ๆ ในยโุรปไดโ้ดยงา่ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

น าท่านผ่านชมอนุสาวรยีพ์ระเจ้าปีเตอรม์หาราช (Bronze Horseman) เป็น

อนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอร์สเบริ์ก ประเทศรัสเซยี อนุสาวรียแ์ห่งนี้ตัง้ตดิกับ

แมน้ํ่าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ใกลส้ถานีรถไฟ

ใตด้นิ กอ่สรา้งเป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผู ้

เ ป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ไดข้นานนามว่า มหาราช 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne Maurice 

Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรนีมหาราช 

ภายหลังจากการขยายดนิแดนของประเทศไปจรดทะเลดํา

สําเร็จตามพระประสงคข์องพระเจา้ ปีเตอรม์หาราช โดยมี

การสลักพระนามไวท้ีฐ่านของหนิแกรนติดว้ยทีอ่นุสาวรยีพ์ระเจา้ปี เตอร์มหาราชแห่งนี้ยัง

เป็นจดุชมทัศนยีภาพของเมอืง เชน่ ววิของแมน้ํ่าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถ ์ เซ็นต์ไอแซค 

ตกึบัญชาการกองทัพเรอื และอาคารเถระ 

จากนัน้นําทา่นผา่นชม Decembrists’  Square 

ในปี 1917 จัตรัุสแหง่นี้ไดก้ลายเป็นจุดเริม่ตน้ของการ 

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของรัส เซียจาก 

ระบอบกษัตริย์มาเป็ นคอมมิวนิสต์ ภายใตก้ารนา 

ของเลนนิ ผูนํ้าพรรคบอลเชวกิ 

จาก นั้น นํ าท่ า นช ม  มหาวิห าร เซนต์ไอแซค

(St.lsaac´s Cathedral) ไดช้ือ่วา่เป็นมหาวหิารที่

สวยงามทีส่ดุ ตน้แบบของทีทํ่าการรัฐบาลกรุงวอชงิตัน 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจาก

มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ที่กรุงโรม และมหาวหิารเซนต์

ปอล ที่กรุงลอนดอนต่อจากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป

(ด้านนอก)โบสถ์หยดเลือด(Spilt Blood 

Church) สรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอร์

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/85/
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ที ่2 ถกูลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งโบสถข์ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์

แดพ่ระบดิา สถาปัตยกรรมมลีักษณะคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีก่รงุมอสโคว ์ 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรโวเรสต ์(PETERHOF)หรอืพระราชวงัฤดรูอ้น

ปีเตอรฮ์อฟ เป็นพระราชวังทีส่วยงามและแตกตา่งจากพระราชวังอืน่ ๆ พระราชวัง ตัง้อยู่ที่

เมอืงปีเตอรฮ์อฟ นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี  ตัง้อยูท่ีร่มิอา่วฟีนแลนด ์

ฝ่ังทะเลบอลตกิ พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงสรา้งขึน้ เพือ่ใชป้ระโยชน์ในฤดรูอ้น สรา้งวังนี้

ในปี 1720 พระราชวงั หา่งจากตัวเมอืงไปทางตะวนัตก 29 กโิลเมตร สถาปนกิคอื ฌอง บัฟ

ตสิต ์เลอบลองด ์และตกแตง่เพิม่เตมิโดย ซาลน่ีาอลธิซาเบธ สรา้งอยู่บนพืน้ทีทํ่าเลทีง่าม

มาก บนเนินธรรมชาต ิเปรียบดังพระราชวังแวร์ซายสท์ี่อยู่รมิทะเล การเสรมิสรา้งน้ําพุ ที่

ซับซอ้นบนเนินดนิ สวนน้ําซึง่มบีันใดน้ําตกขนาดใหญ่ ซึง่เป็นส่วนที่มคีวามโดดเด่นที่สุด 

นอกจากนัน้ยังเสรมิบารมดีว้ย รปูปั้นแซมซนัฉีกปากสงิโตดว้ยมอืเปลา่ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL (หรอืเทยีบเทา่)  

(คนืที ่4)  

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง (5) เซนตปี์เตอรส์เบริก์–น ัง่รถไฟความเร็วสงู – มอสโคว ์–  

     มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - จตัรุสัแดง - วหิารเซ็นต ์เดอ ซารเ์วยี –  

    ชอ้ปป้ิงถนนอารบทั – สนามบนิโดโมเดโดโว  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ BREAKFAST BOX (10) 

05.00น. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ เพือ่เดนิทางกลบัสูเ่มอืงมอสโคว ์

ดว้ยรถไฟความเร็วสงูSapsan Train 2nd ClassNo. 755A ระยะทางรว่ม 800 กม.  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

06.50 น. ออกเดนิทางจากสถานรีถไฟเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

10.50 น. เดนิทางถงึสถานรีถไฟกรงุมอสโคว ์

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

จากนั้นนําท่านถ่ายรูปคู่กับจตัุรสัแดง คําว่าสแีดงในความหมายรัสเซีย คือ สิง่สวยงาม 

จัตรัุสแดงนีเ้ป็นลานกวา้ง เป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี ไมว่า่จะ

เป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จัตุรัสแดงสรา้งในสมัย

ครสิต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใชจั้ดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาต ิวัน

แรงงาน และวนัระลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 

นําท่านถ่ายรูป มหาวหิารเซนตบ์าซลิ (ถา่ยรูปดา้น

นอก) สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานที ่4 จอมโหด ศลิปะ

เป็นแบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด 

เพือ่เป็นอนุสรณ์มชีัยชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) 

อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสําหรับสวดมนต์ในสมัย

คริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวเิออร์ ตั ้งอยู่บน

ป้อมสปาสสกายา สงู 67 เมตร บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ทีทํ่ามาจากทับทมิหนัก 20 ตัน ซึง่

พรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวล้ักษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนทีล่อนดอนแตม่อีายมุากกวา่  
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นํ า ท่ า น ช ม ม ห า วิ ห า ร เ ซ็ น ต์  เ ด อ  ซ า ร ์

เวยี (CATHEDRAL OF CHRIST THE 

SAVIOUR)(ถ่ายรูปดา้นนอก) หรือ วหิารโดมทอง 

สรา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 1883 เป็นวหิารที่ใหญ่ที่สุดใน

รัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก เป็นโบสถน์กิายออรโ์ธด็อกซ ์

ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าMoskva สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้

ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ

และเพือ่ขอบคุณพระเจา้ทีช่ว่ยใหร้สเซยีรบชนะฝร่ังเศส จากสงคราม นโปเลยีน มหาวหิาร

แหง่นีเ้คยถกูทําลายแตภ่ายหลังไดม้กีารระดมทนุสรา้งขึน้มาใหม ่และใชเ้ป็นสถานทีห่ลักใน

การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และเป็นศนุยร์วมจติใจของประชาชน 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นถนนอารบทั ชือ่ถนนนี้

ปรากฏมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยูข่องชน

ชั ้นขุนนาง และศิลปินที่มีผูอุ้ปถัมภ์ ต่อมาในสมัย

สหภาพโซเวยีตถนนอารบัทเป็นย่านทีพั่กของสมาชกิ

ระดับสูงของพรรคคอมมวินิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัท 

กลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรัสเซยี เป็น

ถนนคนเดนิหา้มรถผ่าน และเป็นแหล่งของศลิปินและ

จติรกร และเป็นแหล่งพบปะของผูค้นในเมอืง รวมถงึยังเป็นทัง้ย่านการคา้และแหล่งรวม

วยัรุน่ รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค ของทีร่ะลกึตา่งๆ และ รา้นกาแฟ อกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) 

19.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

22.00 น.       ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูโิดยสายการบนิไทย แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่TG975 

   

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6) สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

10.50 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู.ิ.. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************************************************************* 

**หมายเหต ุ รายการทัวรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

[A] 1. BIG BEAUTIFUL IN RUSSIA: Moscow-St.Petersburg-Murmansk in DEC 2019 (TG) 10 
 

ใบอนุญาตเลขท่ี 11/4081 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง  :  วนัที่ 05 – 10 ธนัวาคม 2562  (วนัพ่อแห่งชาติ) 
    วนัที่ 12 – 17 ธนัวาคม 2562 
    วนัที่ 26 – 31 ธนัวาคม 2562 
    วนัที่ 28 ธนัวาคม 62 – 02 มกราคม 63 (เทศกาลปีใหม่) 

อัตราน้ีรวม: ภาษีน า้มนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันท่ี 4 ก.ค. 62 

**ราคาดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลี่ ยนหากสายการบินมีการเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ  านวน 25 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่ต  า่กว่า 25 ท่าน 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุมากกวา่ 7 ปีขึ้ นไป เขา้พกัแบบไมม่ีเตียง*** 

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมท่ียุโรปอาจจะไมม่ี ลกูคา้จ าเป็นตอ้งจ่ายหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม (Single)  

*** กรณีหอ้งพกัต่างประเภทกนั เช่น หอ้งคู่ 2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรือ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) หรือ หอ้งพกัเด่ียว (Single) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั หรือ คนละชั้น เน่ืองจากโรงแรมอาจจะแยก

ประเภทหอ้งแต่ละชั้นกนัไป แตกต่างกนั 

BIG BEAUTIFUL IN RUSSIA 6D 4N BY TG ราคาตอ่ท่าน ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง 72,900.- บาท 46,900.-บาท 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 1ผูใ้หญ่ 63,900.- บาท 46,900.-บาท 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่ (มีเตยีง) 63,900.- บาท 46,900.-บาท 

เด็กอายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั 2ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตยีง) 63,900.- บาท 46,900.-บาท 

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  6,000.-บาท 

BIG …Beautiful in Russia (แสงเหนือ)6วนั 4คืน[A] 

.(Moscow- Murmansk – St.petersburg) 
ตามล่าหาแสงเหนือท่ีมูรมนัสก ์รสัเซีย 
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*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุที่นัง่บนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน 

กรุณาแจง้พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพ่ือบริษทัฯ จะไดด้  าเนินการ

แจง้ใหท้างสายการบินทราบ แตไ่ดต้ามที่ท่านขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสายการบินจะพิจารณา*** 
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อตัราน้ีรวม 

* ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ  * ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 
* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 
* น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.* (ระหว่างประเทศ) 
* น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 23 กก.* (ภายในประเทศ) 
* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัท า 
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อตัราน้ีไม่รวม!!!  

* ค่าท าหนังสือเดินทาง  
* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ซกัรีด  
* ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
** ไม่มีแจกกระเป๋า  
* * ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!! 
ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถ่ินตลอดทรปิ  53 ดอลล่ารยู์เอส($USD)/ท่าน ตลอด

การเดินทาง 
 
การช าระเงินและการยกเลิก 

บริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมดัจ าทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 

100%) ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทั้งหมดไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไมส่ามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไมส่ามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  าทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋(Non Refund)เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศรสัเซีย บริษทัฯจะไม่

มีการคืนเงินทั้งหมด  

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมลไ์ด้

ในเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรมั 

(หากน ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* สายการบินภายใน อนุญาตให ้น ้าหนักไม่เกิน ท่านละ 23 กิโลกรมั (ดงัน้ันลกูคา้ควรจดักระเป๋าไมเ่กินท่านละ 23 

กิโล เพื่อสะดวกในการขนยา้ย) 
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*กระเป๋าส าหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได ้

1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 25 ท่านในแต่ละพีเรียด 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก 

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4.เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 
 

5.ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน(TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง)หรือ(DBL) ............หอ้ง 
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(ไม่มีเตียง) 
 3.5หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)เตียงเสริม ………..หอ้ง   
 3.6หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
อื่นๆ............................................................  
 

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคยประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ................................................. 
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 

 


