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มอสโคว ์| มรูม์นัสค ์| ตามลา่แสงเหนือ | ฟารม์สนุขัฮสักี ้|  นั่งรถสนุขัลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน   
เซนตปี์เตอรเ์บริก์ |  พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ | พระราชวงัแคทเธอรีน 

  

 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น  65,900.- 

NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามล่าแสงเหนือ 
รัสเซีย มอสโคว ์มูรมั์นสค ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 8 วัน 5 คืน 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตน้ไป นดัหมายเวลา 23.00 น. ** 

 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที ่2 ดูไบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์- ถนนอารบัต 
01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที ่EK 385 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์- ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. มอสโคว ์– จตัรุสัแดง – วิหารเซนทบ์าซิล – พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑอ์ารเมอรี ่– ละครสตัว ์

วนัท่ี 4. มอสโคว ์– (บินภายใน) มรูม์นัสค ์– พิพิธภณัฑเ์รอืท าลายน า้แขง็พลงันิวเคลยีร ์– อนสุาวรยีอ์โลชา– น าทา่นตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 5. หมูบ่า้นซามิ – ฟารม์สนุขัฮสักี ้– นั่งรถสนุขัลากเลือ่นและกวางลากเลือ่น – มรูม์นัสค ์– ขบัรถสโนวโ์มบิล - น าทา่นตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 6. มรูม์นัสค ์– (บินภายใน)  - เซนตปี์เตอรเ์บิรก์  -พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ - ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 7.  มหาวิหารเซนตไ์อแซค – ปอ้มปีเตอร ์แอนด ์พอล – พระราชวงัแคทเธอรนี – สนามบิน 
วนัท่ี 8. ดไูบ  - กรุงเทพฯ 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 ** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบนิท่ี EK 377  เวลา 03.30 น. ถึง
ดไูบ เวลา 07.15 น. ** 

05.00 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.15 น. 
13.45 น. 

ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์เทีย่วบินที ่EK 133 
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 
ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุ
ชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสรา้งในสมยัส
ตาลิน นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของท่ีระลกึในราคาถกูตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และตอ่รอง
ราคาไดด้ว้ย น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 
แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่น
ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก 

 
เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
มอสโคว ์– จัตุรัสแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ – พระราชวังเครมลิน – 
พพิธิภัณฑอ์ารเมอร่ี – ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทาง

สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสุด
ท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะ
ของ Monumental art คือลกัษณะของงานศลิปะท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะส่ือออกมาใน
รูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก น าชมจตัรุสัแดง (Red Square) 
ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์ าคญัในประวตัศิาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ดังานในช่วง
เทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรุสั
แดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral) 

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย 
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก
ท่ีท ามาจากทบัทิม น า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ามาประดบั ไวเ้ม่ือปี ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม 
(GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ 
เครือ่งส  าอาง น า้หอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนสุรณส์ถานเลนิน ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่
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บนแทน่หินมีโลงแกว้ครอบอยู ่
กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์

จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจุบนัเป็นท่ีประชมุของรฐับาลและท่ี
รบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถ์
อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ี
ส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยั
พระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาด
ระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไม่เคยมี
การใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซน์ า้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชม
ดา้นใน) น าเขา้ชมพพิธิภัณฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพ่ือเป็น
ท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของ
รสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑท่ี์
เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิท่ีสมบรูณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหรา่น 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ 

รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกับสตัวต์่างๆ และมีของท่ีระลึ ก
ดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้  
 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ 

….. น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมมูนัสค ์โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30  ช.ม.) 
….. น. ถึงสนามบินมูรมั์นสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ โดยเมืองมรูม์นัสค ์(Murmansk) เป็นเมืองท่าของรฐัมรูม์นัสค ์อ๊

อบ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตัง้อยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมทุร เป็น
เมืองท่ีอยูต่ดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึ่งเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัในการมุง่หนา้ออกสูอ่ารค์ตกิ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึ่ง
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เป็นเรือท าลายน า้แข็งพลังนิวเคลียรรุ์่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑไ์ดใ้หน้กัทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบทา่อยูท่ี่เมืองมรูม์นัสค ์(Murmansk) ในอดีตเรือล านีใ้ชต้ดัน า้แข็ง
เพ่ือเปิดทางน ้าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน า้แข็งอยู ่
(พิพิธภัณฑเ์รือ จะปิดท าการในวันจนัทรแ์ละอังคาร และเปิดบริการหลงัเวลา 12.00 น. หากไม่สามรถเขา้ชม
ภายในได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินทา่นละ่ 10 USD) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก 

21.00 น. 
เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทยีบเท่า 
น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโรร่า 
(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สง
เหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไมส่ามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 
หมู่บ้านซาม ิ– ฟารม์สุนัขฮัสกี ้– น่ังรถสุนัขลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน – 

มูรมั์นสค ์– ขับรถสโนวโ์มบิล - น าท่านตามล่าแสงเหนือ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี ้ท่านจะไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิต 
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ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยู่ตัง้แตบ่รรพบรุุษในแถบตอน
เหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้เดิมชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรน
เดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพันธุฮั์สกี ้(Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสนุขัแสนรู ้เป็นพนัธุท่ี์ฉลาด

เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสุนัขพนัธุนี์เ้พ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบน
น า้แข็งหรือหิม่ะ ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน (Husky Sledding) หรือ รถ

เทียมกวางเรนเดียรล์ากเล่ือน (Reindeer Sledding) โดยท่ีฟารม์นีจ้ะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนม
พืน้เมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optional : ส าหรบัทา่นท่ีสนใจในกิจกรรม ขบัรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลยุหิมะ สนกุต่ืนเตน้กบัลานน า้แข็ง
กวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณส์ุดสนุกและเรา้ใจเป็น มีค่าใชจ้่ายท่านละ 3 ,000 บาท กรุณาแจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองมรูม์นัสค ์ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทยีบเท่า 

น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโรร่า 
(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สง
เหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไมส่ามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพ
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อากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม *** 
 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ 

…. น. ออกเดนิทางสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บริก์ โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 
…. น. เดนิทางถึงนครเซนตปี์เตอรเ์บริก์ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นชมความงดงามของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเม่ือปี 

ค.ศ.1703 ไดร้บัฉายาว่า“ราชินีแห่งยโุรปเหนือ” น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) 
ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลท่ี 
5 ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย  ปัจจบุนัพระราชวงันีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น เขา้ชมพิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ 

(Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล า้ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอก
ระดบัโลก เชน่ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่
ท่ีสดุของโลกแหง่หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

การแสดง การเตน้ร  า การรอ้งเพลง การแตง่กายชดุประจ าชาต ิตามเผา่ตา่งๆ ซึ่งท่านจะสนกุสนาน และประทบัใจ 
ซึ่งในชว่งพกัการแสดงมีบรกิารอาหารวา่ง อาทิเชน่ ไขป่ลาคารเ์วียร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 
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ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก  โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYAหรือเทียบเท่า 
 

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

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

เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนบั
ถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง แต่
มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี ้จากนัน้น าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีต
เคยใชเ้ป็นท่ีคมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นปอ้มปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจบุนัใช้
เป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพชุกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดรูอ้นของราชวงศ ์

และมีเหตุการณส์ าคญัเกิดขึน้ในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลัสท่ี 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์ูก
ควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวตัซิึ่งกลายเป็นประวตัศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศโ์รมานอฟท่ี
ยาวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ (Pushkin 
Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตวัอาคารทาสี
ฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber 
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Room)  ท่ีทกุท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดินชมสวนอนัรม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส และชอ้ปป้ิงสินคา้
พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
20.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรสต ์เทีย่วบินที ่ EK 176 

 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

** คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 04 ธ.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี EK 370  เวลา 08.50 น. ถึง
กรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. ** 

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

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

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)  
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
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** 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
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1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองภายใน  3 วนันบั

จากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม ่  
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
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 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทางบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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