
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    วนัที่ 8 – 18 กันยำยน 2562 

วันที่แรก        กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภมูิ – มอสโคว์ 

07.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  เคาเตอร์  สายการ
บินแอร์โรว์ฟอร์ด SU 

10.15 น.   โดยเท่ียวบินท่ี SU271  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  
   ใช้เวลาบิน 9 ชัว่โมง 11 นาที  เวลาท่ีกรุงมอสโคว์ ช้ากวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง 
16.10 น.  เดินทางถึง กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

กรุงมอสโคว์ (Moscow ) เมืองหลวงของประเทศรัสเซียเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศกึษา และ การเดินทางของประเทศตัง้อยูใ่กล้แม่น า้มสักวา เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนน่ท่ีสดุใน 
ยโุรปและเม่ือสมยัครัง้ท่ีสหภาพโซเวียตยงัไม่ลม่สลายกรุงมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซ 
เวียตอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2550 มอสโกได้รับการจดัอนัดบัเมืองท่ีมีคา่ครองชีพสงูท่ีสดุในโลก ตามมาด้วย 
ลอนดอน และ โซลกรุงมอสโคว์มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้แตส่มยัรัสเซียเก่าซึง่น าโดย



  

เจ้าชายแหง่เมืองชูชตลัยริู  (Yuri Dolgorukiy) ค.ศ. 
1147 อาณาจกัรมสัโควีแผข่ยายกว้างขวางใน
ศตวรรษท่ี 15-16 โดยการปกครองของพระเจ้าอีวานท่ี 
3 และอีวานท่ี 4 จนกระทัง่มาเป็นประเทศรัสเซียใน
ปัจจุบนั ในต้นศตวรรษท่ี 18 พระเจ้า ปีเตอร์มหาราช
ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่นครเซ็นต์ปีเตอร์
สเบิร์ก จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1918  กรุงมอสโคว์ก็ได้กลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้ เมือสหภาพโซเวียตลม่
สลาย  น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เดินทางกลบัสูต่วัเมือง น าทา่น เช็คอินเข้าสูโ่รงแรมที่พกั  

พักที่เมืองมอสโคว์  

วันที่สอง       มอสโคว์ – พระรำชวังเคลมลิน – จัตุรัสแดง – มหำวิหำรเซนต์บำซลิ - หอนำฬิกำซำวิเออร์ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  จากนัน้น าทา่นสู ่พระรำชวังเครมลิน Kremlin Palace 

สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีขึน้ช่ือของรัสเซีย สร้างขึน้มาพร้อมกบั
กรุงมอสโคว์ จึงเป็นศนูย์รวมของวฒันธรรมตา่งๆ ของ
รัสเซีย จากนัน้ชม โบสถ์  อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด 
ชม โบสถ์อำร์คแอนเจล ไมเคิล ท่ีสร้างอุทิศให้กบันกับุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของ
พระเจ้าซาร์กอ่นยคุพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม ระฆงัพระเจ้ำซำร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระ
นางแอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลก แตเ่กิดความผิดพลาดระหวา่งหลอ่ทาให้
ระฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชว์ไว้ภายในพระราชวงัเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์ Tsar Cannon สร้าง
ในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกทาด้วยบรอนซ์ น้าหนกั 40 ตนั และลกูกระสนุหนกั 
ลกูละ 1 ตนั   

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสแดงเป็นจัตุรัสกลางเมืองของ

ของกรุงมอสโคว์ มีขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 695 เมตร 
มีขนาดพืน้ท่ีรวม 23,100 ตารางเมตร มีความส าคัญ
เพราะเป็นศูนย์รวมของถนนสายส าคญัทุกสายของกรุง
มอสโก นอกจากนีจ้ัตุรัสแดงยงัเป็นสถานท่ีตัง้ของมหา
วิหารเซนต์เบซิล และหลมุฝังศพของวลาดิมีร์ เลนินอีก
ด้วย  จตัุรัสแดงถกูสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 15 ภายใต้พระราชโองการของพระเจ้าอีวานมหาราชเพื่อ
ปรับปรุงความปลอดภยัของพระราชวงัเครมลนิ ตอ่มาในสมยัของพระเจ้าซาร์อีวานท่ี 4 มหาวิหารเซนต์



  

เบซิลได้ถูกสร้างขึน้ และได้ถูกปรับ  ปรุงพืน้ท่ีเร่ือยมา จนกระทั่งหลงัจากการรุกรานของฝร่ังเศสโดย
พระเจ้านโปเลยีน ก็มีการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่เกิดขึน้ อาคารบางหลงัและสิง่ปลกูสร้างส าหรับการค้า
ขายซึ่งถูกไฟไหม้ได้ถกูรือ้ถอนออกและมีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึน้แทน  อาทิเช่น รถราง การประดบัด้วย
โคมไฟ ห้างสรรพสินค้า GUM เป็นต้น สมัยสหภาพโซเวียต จัตุรัสแดงใช้เป็นท่ีส าหรับการเดินสวน
สนามแสดงแสนยานุภาพทางทหาร โดยจะมีการแสดงแสนยานภุาพทางการทหารส าหรับวนัเมย์เดย์, 
วนัแห่งชัยชนะ และการปฏิวติัเดือนตุลาคม  ในปัจจุบัน จัตุรัสแดงถูกใช้เป็นสถานท่ีส าหรับการจัด
แสดงของศิลปินและวงดนตรีช่ือดงัหลายกลุม่ ภายในบริเวณจัตรัุสแดงทา่นจะได้ ชมมหำวิหำรเซนต์
บำซิล สร้างในสมยัพระเจ้าอีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น
แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9  ยอด  เพื่อเป็น
อนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่าง
เด็ดขาด ใช้เป็นห้องส าหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 15 หอนำฬิกำซำวิเออร์ ตัง้อยู่บนป้อมสปาสกายา สงู 
67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมหนกั 
20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้ลักษณะ
คล้ายหอบิ๊กเบนท่ีลอนดอน ผา่นชม อำรำมชีโนโวดิวิชี 
คอนแวนน์เก่าแก่อายุกวา่ 300 ปี ท่ีเคยเป็นท่ีคมุขงัพระ
นางโซเฟีย และบรรดาเชือ้พระวงศ์ฝ่ายหญิงในราชวงศ์
โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานส าหรับสุภาพสตรีคน
ส าคญัๆ ระดบัประเทศไม่วา่จะเป็นอดีตสภุาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซา่ กอบาชอพ ฯลฯ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เดินทางกลบัสูส่ถานีรถไฟพร้อมเช็คอินขึน้ขบวนรถไฟ 
Northern Lights Express     

24.00 น. โดยรถไฟขบวน “Northern Lights Express   ” เดินทางสู ่
เมืองมูร์มนัสต์ ตอ่ไปรถไฟขบวนนีจ้ะเป็นบ้านเคลือ่นท่ี
ตลอดการเดินทาง  

คืนนีพ้ักบนรถไฟ   
 

วันที่สำม         มอสโคว์ – รถไฟสำย Northern Lights Express – สำธำณรัฐคำเรลียำ   

เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า  บนรถไฟ 

อิสระทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ชมวิวตลอดสองข้างทางท่ีรถไฟเคลือ่นผา่น 
    รับประทานอาหารกลางวนั  บนรถไฟ 



  

  รถไฟผา่น สำธำรณรัฐคำเรลียำ เป็นสาธารณรัฐในประเทศรัสเซีย ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ประเทศสว่นท่ีอยูใ่นทวีปยโุรป มีเมืองหลวงคือ เปโตรซาวอดสค์ มีประชากร 643,548 คน มีลกัษณะภมิู
ประเทศคล้ายประเทศฟินแลนด์ ประกอบด้วยภเูขาเตีย้ ๆ มีทะเลสาบ ท่ีลุม่ชืน้แฉะและธารน า้ 

    รับประทานอาหารค ่า  บนรถไฟ 
คืนนีพ้ักบนรถไฟ   

 
 
 
 
 
 

 

วันที่ ส่ี           เมืองมูร์มนัสต์ – หมู่บ้ำนหิมะ – ฟำร์มฮัสกี ้– ดูแสงเหนือ คืนที่1 

เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า  บนรถไฟ 
08.00 น.  รถไฟจอดท่ีสถานีเมืองมูร์มันสต์  เมืองทา่ของรัฐมร์ูมนัสต์อ๊อบลาสต์ ภายในคาบสมทุรโคลา ตัง้อยู่

ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกบัประเทศนอร์เวย์ และทางด้าน
ทิศตะวนัตกติดกบัประเทศฟินแลนด์   น าทา่นสูเ่มืองกีรอฟสก์  เมืองท่ีเต็มไปด้วยหิมะอนัขาวโพลนใน
ฤดหูนาว เน่ืองจากตัง้อยูใ่นเชิงเขา จึงเหมาะแก่การท ากิจกรรมกลางแจ้งตา่งๆ 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร น าทา่นชม 
Husky Park ต้องฟินแนน่อน เพราะท่ีน่ีคือสวรรค์ของคน
รักไซบีเรียนฮัสกี ้ท่ีภายในฟาร์มแหง่นีเ้ราจะได้พบกบั
สนุขัพนัธ์ุไซบีเรียน ฮสักีห้ลายสบิตวัท่ีถกูเลีย้งไว้ส าหรับใช้
งาน นอกจากจะได้ถ่ายรูปและเลน่กบัฝงูฮสักีอ้ยา่งเต็มอ่ิม
แล้ว กิจกรรมที่หลายคนตัง้ตารอคอย 
นัน่ก็คือ กำรน่ังรถเทียมสุนัขลำกเล่ือน ท่ีมีฝงูฮสักีค้อย
น าทางให้ ซึง่ในแตล่ะรอบเจ้าสนุขัฮสักีต้วัใหญ่จะพาเรา
เคลือ่นท่ีไปรอบๆ ทา่มกลางบรรยากาศแสนสวยของหิมะสี
ขาว 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



  

หลงัอาหารค ่า ได้เวลาปฏิบติัการลา่แสงเหนือ ณ ดินแดน
สดุขอบทวีปริมฝ่ังมหาสมทุรอาร์กติก พาคณะเดินทางสู่
หมู่บ้านแสงเหนือ   หรือ Aurora Village ท่ีน่ีอยูห่า่งจากตวั 
เมืองมร์ูมนัสต์ออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ท าให้
ปราศจากแสงไฟเมือง หลกีหนีความวุน่วาย จงึท าให้ทา่น
ท่ีมาเยือนสว่นใหญ่สามารถเห็นแสงเหนือ ด้วยตาเปลา่  

** ในเวลาลา่แสงเหนือท่ีดีคือช่วงเวลา 2ทุม่ – ตี 1 มีปัจจยัส าคญัคือ  ท้องฟ้าปลอดโปร่งจากเมฆ   อยู่
ไกลจากแสงไฟในเมือง และความเข้มของ Sola Storm 
แสงเหนือ คือปรากฎการณ์บนท้องฟ้าท่ีสามารถพบเห็นได้บริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ โดยแสง
เหนือใช้ช่ือวา่ Aurora Borealis  แสงใต้ใช้ช่ือวา่  Aurora Australis เกิดจากอนภุาคประจไุฟฟ้าท่ีถกู
ปลดปลอ่ยจากการปะทขุองดวงอาทิตย์ ก่อเป็นพายสุริุยะ Sola Storm พุง่มายงัโลกและถกูเหน่ียวน า
โดยสนามแม่เหลก็โลก  โดยปกติสนามแม่เหลก็โลกจะสะท้อนและป้องกนัอนภุาคเหลา่นีไ้ม่ให้ผ่านเข้า
มา  แตห่ากพายสุริุยะท่ีมีก าลงัแรงหลดุรอดเข้ามาในชัน้บรรยากาศโลกจพท าปฏิกิริยากบัก๊าซตา่งๆใน
ชัน้บรรยากาศท าให้เกิดเป็นแสงสตีา่งๆ ท่ีพบเห็นบอ่ยสดุคือสเีขียว สีแ่ดง และสมี่วงแดง  
 
 
 
 
 
 
 

พักที่เมืองมูร์มันสต์ 

วันที่ห้ำ        เมืองมูร์มันสต์ – หมู่บ้ำนซำมิ – ดูแสงเหนือ คืนที่ 2 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
  น าทา่นชมหมู่บ้ำนซำม ิ (Sami Village)  ชนพืน้เมืองของ

ท่ีน่ีคือ ชาวซามิ ท่ีปัจจุบนัอาศยัอยูใ่น แถบอาร์กติกในพืน้ท่ี
ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และ
คาบสมทุรโคลาของรัสเซีย  ประชากรชาวซามิทัว่ภมิูภาค
ราว 130,000คน   ภาษาดัง้เดิมคือภาษาซามิถกูจดัเป็น
ภาษาตระกลูอูราลคิ มีกวางเรนเดียร์เป็นสว่นส าคญัในการด ารงชีวิต ให้เน่ือเพื่อยงัชีพ ขนสตัว์เพื่อ
ความอบอุ่น รวมถึงเป็นยานพาหนะ 

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 



  

  ให้ทา่นเรียนรู้วฒันธรรมและการใช้ชีวิตอยา่งเรียบงา่ยของ
ชาวซามิ สมัผสับ้าน  กระโจมของจริง บ้านชาวซามิจะเป็น
ทรงรูปกรวย ด้านในปกคลมุด้วยหนงัและขนกวางเรนเดียร์
เพื่อให้ความอบอุ่น  กลางบ้านมีเตาผิงไฟขนาดใหญ่  ชาว
ซามิมีเคร่ืองดนตรีท่ีท าจากเขากวาง ให้ทา่นเพลดิเพลนิไป
กบัฝงูกวางเรนเดียร์ท่ีชาวซามิเลีย้งไว้ใช้งาน 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารค ่า ได้เวลาปฏิบติัการลา่แสงเหนือ ณ ดินแดนสดุขอบทวีปริมฝ่ังมหาสมทุรอาร์กติก  
พาคณะเดินทางสูห่มู่บ้านแสงเหนือ   หรือ Aurora Village ท่ีน่ีอยูห่า่งจากตวั เมืองมร์ูมนัสต์ออกไป
ประมาณ 50 กิโลเมตร ท าให้ปราศจากแสงไฟเมือง หลกีหนีความวุน่วาย จึงท าให้ทา่นท่ีมาเยือนสว่น
ใหญ่สามารถเห็นแสงเหนือ ด้วยตาเปลา่  

** ในเวลาลา่แสงเหนือท่ีดีคือช่วงเวลา 2ทุม่ – ตี 1 มีปัจจยัส าคญัคือ  ท้องฟ้าปลอดโปร่งจากเมฆ   อยู่
ไกลจากแสงไฟในเมือง และความเข้มของ Sola Storm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักที่เมืองมูร์มันสต์ 
 

วันที่หก        เมืองมูร์มันสต์ – ดูแสงเหนือ คืนที่ 3 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชมรอบเมืองมร์ูมนัสต์  ชม พิพิธภณัฑ์

เร่ืองรำวท้องถิ่น Museum of local Lore จดัแสดง
เร่ืองราวของชาวซาม่ีหรือแลปส์ ท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน
ตัง้แตปี่ค.ศ.1574  จากนัน้ชม อนุสำวรีย์อโลชำ 
Alyosha Memorial ท่ีสร้างขึน้เพื่ออุทิศให้กบัเหลา่
ทหารกองทพัของ โซเวียตท่ี  สามารถตรึงกองก าลงัเพื่อหยดุยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูป
ปัน้ขนาดสงูถึง 35.5 เมตร สงู เป็นอน ั ดบ ั สองของรัสเซยีและมีน า้หนกักวา่ 5,000 ตนั และเยี่ยมชม
สวนสาธารณะท่ีมีความสวยงาม 



  

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าชม เรือท ำลำยน ำ้แข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear powered Icebreakers รุ่น Lenin ซึง่เป็น
เรือท าลายน า้แข็งพลงันิวเคลยีร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.
1958 ท่ีเมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นคร  เซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก ท่ีกลบัมาใช้ช่ือเดิมหลงัจากการล้มสลาย
ของสภาพโซ เวียต ซึง่ได้ปลดระวางและจอดเทียบทา่ 
ให้นกัทอ่งเท่ียวได้เข้าชมอยูท่ี่เมืองมรูมานสก์ นี ้ขณะท่ี
รุ่นอ่ืน ๆ ถดัมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอ่ืน 
ๆ ยงัปฏิบติัการอยูใ่นทะเลอาร์คติก เพื่อเปิดทางให้กบัเรือเดินสมทุรในการขนสง่สนิค้า และบางล าก็ใช้
การน านกัทอ่งเท่ียวไปส ารวจขัว้โลกเหนือ North Pole ด้วย 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารค ่า ได้เวลาปฏิบติัการลา่แสงเหนือ ณ ดินแดนสดุขอบทวีปริมฝ่ังมหาสมทุรอาร์กติก  
พาคณะเดินทางสูห่มู่บ้านแสงเหนือ   หรือ Aurora Village ท่ีน่ีอยูห่า่งจากตวั เมืองมร์ูมนัสต์ออกไป
ประมาณ 50 กิโลเมตร ท าให้ปราศจากแสงไฟเมือง หลกีหนีความวุน่วาย จึงท าให้ทา่นท่ีมาเยือนสว่น
ใหญ่สามารถเห็นแสงเหนือ ด้วยตาเปลา่  

** ในเวลาลา่แสงเหนือท่ีดีคือช่วงเวลา 2ทุม่ – ตี 1 มีปัจจยัส าคญัคือ  ท้องฟ้าปลอดโปร่งจากเมฆ   อยู่
ไกลจากแสงไฟในเมือง และความเข้มของ Sola Storm 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

พักที่เมืองมูร์มันสต์ 

วันที่เจ็ด        รถไฟสำย Northern Lights Express - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
10.00 น.  รถไฟออกจากสถานี สู ่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบริก์  Saint Petersburg  ศนูย์กลางความเจริญท่ีเก่าแก่

ท่ีสดุ ได้รับการขนานนามวา่หน้าตา่งของยโุรป เน่ืองจากเป็นหนึง่ในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญ
ทางด้านวฒันธรรม เป็นศนูย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดจุเพชรน า้เอกของทวีปยโุรปทางตอนเหนือ 
ปัจจุบนัเมืองนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายทัว่โลกวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยด้วย
ศิลปวฒันธรรมดจุดงัราชินีแหง่ยโุรปเหนือ 

  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือชมววิประเทศรัสเซียตลอด 2 ฝ่ังบนรถไฟขบวนพิเศษนี  ้
    รับประทานอาหารเท่ียง และค ่า บนรถไฟ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

คืนนีพ้ักบนรถไฟ 
 

วันที่แปด     เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – มหำวิหำรเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – ถนนเนฟสกี ้ 

 เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 
11.30 น.   รถไฟถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 
เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปด้านหน้า มหำวิหำรเซนต์ไอแซค St. 
Isaac’s Cathedralได้ช่ือวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ 
ต้นแบบของท่ีท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ท่ีกรุงโ รม และมหาวิหารเซนต์ปอล ท่ีกรุงลอนดอน 
จากนัน้น าทา่นชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นสิง่ก่อสร้าง
แรกสดุของเมือง              เป็นอนสุรณ์ชยัชนะสงครามเหนือ
สวีเดน ด้วยศิลปะบาร็อค เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกนั
ข้าศกึรุกราน สร้างขึน้ปี ค.ศ 1703 ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหา
ราช ตัง้อยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสกี ้(Vasilievsky Island) มีความ
สงูถึง 122.5 เมตรสว่นตวัวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นท่ีเก็บ
พระศพของราชวงศ์โรมานอฟทกุพระองค์ ในอดีตเป็น
สิง่ก่อสร้างท่ีสงูสดุของเมืองและห้ามสิง่ก่อสร้างใดสงูกวา่ 
จากนัน้น าทา่นเดินเลน่ถนนเนฟสกี ้Nevsky Prospekt  ถนน
เส้นนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะถนนประวติัศาสตร์ศนูย์กลาง แหง่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึน้ปี 
ค.ศ.1710 ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยสถาปนิก ช่ือวา่ Alexandre Jean Baptiste Le Blond มี
ความยาวทัง้สิน้ 4.5 กิโลเมตร เร่ิมต้นจากหน้าพระราชวงัฤดหูนาว Hermitage และสิน้สดุท่ีสถานีรถ 

ไฟ  จุดเดน่ของถนนเส้นนีคื้อมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 18-20 ท่ีเรียงรายอยูริ่ม



  

สองข้างทาง และได้มีการก่อสร้างตกแตง่เพิ่มเติม จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1760 ซึง่เป็นจุดศนูย์รวมทัง้
ยา่นการค้า ท่ีอยูอ่าศยั ท่ีตัง้ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม ร้านค้า และสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
พักเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 

 

วันที่เก้ำ        เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระรำชวังแคทเธอรีน - พระรำชวังฤดหูนำว 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าทา่นชมพระรำชวงัแคทเธอรีน Catherine 

Palace  ท่ีสวยงามแหง่หนึง่ในรัสเซีย มีห้องตา่งๆ ให้ชม
นบัร้อย แตท่กุทา่นต้องไม่พลาดชมห้องอ าพนั (แอม
เบอร์รูม) เป็นสดุยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษท่ี 18 อนั
ประมาณคา่มิได้ท่ีช่างเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของ
กษัตริย์ฟรีดริชท่ี 1 แหง่ปรัสเซีย ประกอบด้วยแผน่ไม้
โอ๊กขนาดใหญ่หกชิน้เนือ้ท่ี 100 ตารางเมตร ประดบั
อ าพนั 6 ต้น พร้อมกระจกผนงัและโมเสก อญัมณีมีคา่
จากอิตาล ี ห้องอ าพนัถกูสร้างขึน้ใหม่ในช่วง 20 ปีท่ี
ผา่นมา ปัจจบุนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 
ล้านดอลลา่ห์ 

 เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นชม พระรำชวังฤดหูนำว Hermitage Museum 

ซึง่เป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสยีงมากสร้างในสมยั  ของ
พระนางอลซิาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสยีงชาวอิตา
เลยีนก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อก
โคโคท่ีสร้างพระราชวงัให้เป็นสญัลกัษณ์ของความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ และความรุ่งโร  จน์ของ
จกัรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของรัสเซียท่ีเปิดให้คนทัว่ไปเข้า
ชมได้จดัแสดงสิง่ของตา่งๆ ท่ีทรงคณุคา่เกือบ 3 ล้านชิน้ และเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศอีก
ด้วย 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์   

 



  

วันที่สิบ         เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – โบสถ์หยดเลือด – Outlet Village  - กรุงเทพฯ    

 เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าทา่นถ่าย รูปด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด Church of Christ’s 

Resurrection สร้างขึน้บนบริเวณท่ีพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 ถกูลอบ
ปลงพระชนม์และพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึน้เพื่อเป็น
อนสุรณ์แดพ่ระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิ
ลท่ีกรุงมอสโคว์น าทา่นเดินทางสู ่  Outlet Village แหลง่ช้อปปิง้ท่ีรวม
ร้านค้าดงัมากมายกวา่ 40 ร้าน สมัผสัประสบการณ์การช้อปปิง้ ท่ีครบ
ครันด้วยสินค้าชัน้น าตา่งๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE  PUMA 
TOMMY HILFIGER VASSA&CO 

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  
17.40 น.   โดยสายการบินแอร์โรว์ฟอร์ด เท่ียวบินท่ี SU023  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่กรุงมอสโคว์ 
   ใช้เวลาบิน 1 ชัว่โมง 20 นาที   
19.00 น.  ถึงสนามบิน SHEREMETYEVO  กรุงมอสโคว์  น าทา่นเปลีย่นเคร่ือง  
21.45 น.   น าทา่นเหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี SU272 

   ใช้เวลาบิน 8 ชัว่โมง 50 นาที   อิสระพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
 

วันที่สิบเอ็ด         กรุงเทพฯ  

 10.35+1  ถึงสนำมบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ก ำหนดกำรเดินทำง   
อัตรำค่ำบริกำร   

32 ท่ำน ขึน้ไป 

    ผู้ใหญ่ /ท่ำน (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) 

บนรถไฟ (พัก 2 ท่ำน/ห้องบนรถไฟ เกรดมำตรฐำน)      188,800 บำท  
พักเดี่ยว เพิ่ม   136,800 บำท 

 

 หมำยเหตุ     หนังสือเดินทำงไทยเจ้ำรัสเซียได้ไม่ต้องวีซ่ำ 
 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   
    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่      บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารตามรายการท่ีระบ ุ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            
  คา่น า้หนกัเกิน ท่ีสายการบินก าหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่วีซา่รัสเซีย   

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 35,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บนรถไฟไซบีเรียเอ็กซ์ ประกอบด้วยตู้นอนส่ีแบบ: 



  

标准经济等 Standard Economy：ห้องละ  4 เตียง 

标准等 Standard Plus ：ห้องละ  2 เตียง 

豪华银等 Deluxe Silver：ห้องละ  2 เตียง  (มีห้องน ำ้ ห้องอำบน ำ้ โซฟำ เป็นส่วนตัว) 

豪华金等 Deluxe Gold：ห้องละ  2 เตียง   (มีห้องน ำ้ ห้องอำบน ำ้ โซฟำ เป็นส่วนตัว) 
 

แบบดีลักซ์สีทอง豪华金等 Deluxe Gold เป็นแบบท่ีพิเศษและสะดวกสบายท่ีสดุในกลุม่รถไฟ ห้องสว่นตวัพร้อม
ห้องอามน า้ ฝักบวัและห้องสขุา แตล่ะห้องมีเตียง 2 ชัน้ ชัน้บน และชัน้ลา่ง โซฟา ตู้ เลก็ ๆ โต๊ะเล็กติดกบัหน้าตา่ง ห้องแต่
ละห้องมีปลัก๊ยโุรปขนาด 220 โวลต์ สามารถใช้กบัผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ ตา่งๆ ห้องโดยสารติดตัง้อุปกรณ์
เคร่ืองปรับอากาศ (ปรับอุณหภมิูห้องได้) เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ได้ในระหวา่งรถไฟก าลงัวิ่ง 

แบบดีลักซ์豪华金 1 ตู้มี 5 ห้อง สำมำรถจองได้แบบเดี่ยวและแบบคู่ 

พืน้ที่ห้อง: 2.00 เมตร X 3.50 เมตร = 7.0 ตรม 
พืน้ที่เตียงล่ำง: 1.20 เมตร X 1.85 เมตร 
พืน้ที่เตียงบน: 0.85 เมตร x 1.85 เมตร 

 
 

  
包房内日间场景       包房内夜间场景  



  

   
 
 
 
 

豪华银等 Deluxe Silver รถไฟที่หรูหรำและสะดวกสบำย 

ห้องโดยสารแบบดีลกัซ์สเีงิน 豪华银等 Deluxe Silver ภายในห้องมีขนาดเลก็กวา่ห้องนอนดีลกัซ์สทีอง ห้อง
สว่นตวัพร้อมห้องอามน า้ ฝักบวัและห้องสขุา แตล่ะห้องมีเตียง 2 ชัน้ ชัน้บน และชัน้ลา่ง โซฟา ตู้ เลก็ ๆ โต๊ะเลก็ติดกบั
หน้าตา่ง ห้องแตล่ะห้องมีปลัก๊ยโุรปขนาด 220 โวลต์ สามารถใช้กบัผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ ต่างๆ ห้องโดยสารติดตัง้
อุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (ปรับอุณหภมิูห้องได้) เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ได้ในระหวา่งรถไฟก าลงัวิ่ง 
 

แบบดีลักซ์สีเงิน豪华银等 Deluxe Silver 1 ตู้มี 6 ห้อง สำมำรถจองได้แบบเดี่ยวและแบบคู่ 

พืน้ที่ห้อง: 2.00m X 2.70m = 5.4sqm 
พืน้ที่เตียงล่ำง: 1.10 เมตร X 1.85 เมตร 
พืน้ที่เตียงบน: 0.80 เมตร X 1.85 เมตร 
 
 

 
 
 



  

 
 

包房内夜间场景 

 
 

包房内私人卫生间及

盥洗、冲凉设备 
 

แบบ มาตรฐาน 标准等 Standard Plus  
ห้องนอนแบบสแตนดาร์ดและหรูหราท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของการเดินทางดว้ย

รถไฟ ในห้องพร้อมเตียงสองชั้น ชั้นบน 2 เตียงใชส้ าหรับนอนและเตียงสองชั้นล่างใชส้ าหรับว่าง
กระเป๋า ส่ิงของต่างๆ ห้องน ้ าและหอ้งสุขาแบบสาธารณะ ตั้งอยูท่ี่ปลายตูข้องสองดา้น อุปกรณ์
เคร่ืองปรับอากาศ (อุณหภูมิควบคุมกลาง) หอ้งพกัแต่ละห้องมีปลัก๊อินแบบยโุรปขนาด 220 โวลต์
ซ่ึงสามารถใชก้บัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   หอ้งนอนมาตรฐานพร้อมห้องส่วนตวั 9 ห้อง
สามารถจองและใชบ้ริการไดท้ั้งแบบเด่ียวและแบบคู่ 
 

แบบ มาตรฐาน 标准等 Standard Plus 1 ตู้มี 9 ห้อง สำมำรถจองได้แบบ
เดี่ยวและแบบคู่ 
พืน้ที่ห้อง: 2.00m X 2.00m  =  4.00sqm   
พืน้ที่เตียงนอน: 0.65m X 1.85m   

 
    

 
 
   

  


