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   CHARTER รถไฟขบวนพเิศษ น ำท่ำนดูแสงเหนือ  !!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง     ธันวำคม 2562 – กุมภำพันธ์  2563 

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 
   บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
16.20 น.  เดินทางถึง กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
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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 จนกระทัง่มาเป็นประเทศรัสเซีย
ในปัจจุบนั ในต้นศตวรรษท่ี 18 พระเจ้า ปีเตอร์มหาราชได้ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่นครเซ็นต์ปีเตอร์
สเบิร์ก จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1918  กรุงมอสโคว์ก็ได้กลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้ เมือสหภาพโซเวียตลม่
สลาย  น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เดินทางกลบัสูต่วัเมือง น าทา่น เช็คอินเข้าสูโ่รงแรมที่พกั  

พักที่เมืองมอสโคว์ Radisson Blu Olimpiskiy hotel    ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สอง        มอสโคว์ – พระรำชวังเคลมลิน – จตัุรัสแดง – มหำวหิำรเซนต์บำซิล - 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 แตเ่กิดความผิดพลาดระหวา่งหลอ่ท าให้
ระฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชว์ไว้ภายในพระราชวงัเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์ Tsar Cannon สร้าง
ในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกทาด้วยบรอนซ์ น้าหนกั 40 ตนั และลกูกระสนุหนกั 
ลกูละ 1 ตนั   
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เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสแดงเป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโคว์ มีขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 

695 เมตร มีขนาดพืน้ท่ีรวม 23,100 ตารางเมตร มีความส าคญัเพราะเป็นศนูย์รวมของถนนสายส าคญั
ทกุสายของกรุงมอสโก นอกจากนีจ้ตัรัุสแดงยงัเป็นสถานท่ีตัง้ของมหาวิหารเซนต์เบซิล และหลมุฝังศพ
ของวลาดิมีร์ เลนินอีกด้วย  จัตรัุสแดงถกูสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 15 ภายใต้พระราชโองการของพระ
เจ้าอีวานมหาราชเพื่อปรับปรุงความปลอดภยัของพระราชวงัเครมลิน ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อี
วานท่ี 4 มหาวิหารเซนต์เบซิลได้ถกูสร้างขึน้ และได้ถกูปรับ  ปรุงพืน้ท่ีเร่ือยมา  

 
 
 
 
 
 
 

จนกระทัง่หลงัจากการรุกรานของฝร่ังเศสโดยพระเจ้านโปเลยีน ก็มีการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่เกิดขึน้ 
อาคารบางหลงัและสิง่ปลกูสร้างส าหรับการค้าขายซึง่ถกูไฟไหม้ได้ถกูรือ้ถอนออกและมีการสร้างสิง่
ใหม่ ๆ ขึน้แทน  อาทิเช่น รถราง การประดบัด้วยโคมไฟ ห้างสรรพสนิค้า GUM เป็นต้น สมยัสหภาพโซ
เวียต จตัรัุสแดงใช้เป็นท่ีส าหรับการเดินสวนสนามแสดงแสนยานภุาพทางทหาร โดยจะมีการแสดง
แสนยานภุาพทางการทหารส าหรับวนัเมย์เดย์, วนัแหง่ชยัชนะ และการปฏิวติัเดือนตลุาคม  ในปัจจุบนั 
จตัรัุสแดงถกูใช้เป็นสถานท่ีส าหรับการจดัแสดงของศิลปินและวงดนตรีช่ือดงัหลายกลุม่ ภายในบริเวณ
จตัรัุสแดงทา่นจะได้  
ชมมหำวิหำรเซนต์บำซิล สร้างในสมยัพระเจ้าอีวานท่ี 
4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วย
ยอดโดม 9  ยอด  เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวก
ตาตาร์ (มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใช้เป็นห้องส าหรับสวด
มนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15 หอนำฬิกำซำวิเออร์ 
ตัง้อยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมหนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดบัไว้ลกัษณะคล้ายหอบิ๊ก
เบนท่ีลอนดอน ผ่านชม อำรำมชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ท่ีเคยเป็นท่ีคมุขงัพระ
นางโซเฟีย และบรรดาเชือ้พระวงศ์ฝ่ายหญิงในราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานส าหรับ
สภุาพสตรีคนส าคญัๆ ระดบัประเทศไม่วา่จะเป็นอดีตสภุาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซา่ กอบาชอพ ฯลฯ 
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ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าทา่นสูส่ถานีรถไฟพร้อมเช็คอินขึน้ขบวน
รถไฟ Northern Lights Express     

24.00 น. โดยรถไฟขบวน “Northern Lights Express   ” เดินทาง
สู ่ เมืองมูร์มนัสต์ ตอ่ไปรถไฟขบวนนีจ้ะเป็นบ้าน
เคลือ่นท่ีตลอดการเดินทาง 2ค ่าคืน 

 
 

 
 
 
 
 

ค ่ำคืนนีพ้ักบนรถไฟสำยพิเศษ  Northern Lights Express    
 

วันที่สำม        มอสโคว์ – รถไฟสำย Northern Lights Express – สำธำณรัฐคำเรลียำ   

เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า  บนรถไฟ 

อิสระทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ชมวิวหิมะปกคลมุตลอดสองข้างทางท่ีรถไฟเคลือ่นผา่น ดินแดนอนั
กว้างใหญ่ของประเทศรัสเซีย  
ทา่นสามารถผอ่นคลายกิริยาบท  เดินเลน่ชมห้องในโบกีร้ถไฟได้  บนรถไฟมีตู้ เสบียง ห้องบาร์ ห้อง
ดนตรี  ให้ทา่นนัง่เลน่ผ้อนคลา23ยพร้อมด่ืมด ่าวิวบรรยากาศ 
 

 

 
 
 
 
 
 

    รับประทานอาหารกลางวนั  บนรถไฟ ลิม้รส ว๊อดก้ารัสเซีย 
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  รถไฟผา่น สำธำรณรัฐคำเรลียำ เป็นสาธารณรัฐใน
ประเทศรัสเซีย ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ
สว่นท่ีอยูใ่นทวีปยโุรป มีเมืองหลวงคือ เปโตรซาวอดสค์ มี
ประชากร 643,548 คน มีลกัษณะภมิูประเทศคล้ายประเทศ
ฟินแลนด์ ประกอบด้วยภเูขาเตีย้ ๆ  มีทะเลสาบ ท่ีลุม่ชืน้แฉะ
และธารน า้ 

    รับประทานอาหารค ่า  บนรถไฟ 
ค ่ำคืนนีพ้ักบนรถไฟสำยพิเศษ  Northern Lights Express    

 
 
 
 
 
 

 

วันที่ ส่ี           เมืองกีรอฟสก์   – หมู่บ้ำนหมิะ – ฟำร์มฮัสกี ้– ดูแสงเหนือ คืนที่1 

เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า  บนรถไฟ 
08.00 น. รถไฟจอดท่ีสถานีเมืองอำปำติต ี Apatity  
 โดยรถบสัน าทา่นสูเ่มืองกีรอฟสก์  เมืองท่ีเต็มไปด้วย

หิมะอนัขาวโพลนในฤดูหนาว เน่ืองจากตัง้อยูใ่นเชิงเขา 
จึงเหมาะแก่การท ากิจกรรมกลางแจ้งตา่งๆ ชมกระท่อม
น ำ้แข็ง ( Igloos ) อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองนี ้
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เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชม Husky Park ต้องฟินแนน่อน เพราะท่ีน่ีคือ
สวรรค์ของคนรักไซบเีรียนฮัสกี ้ท่ีภายในฟาร์มแหง่นีเ้รา
จะได้พบกบัสนุขัพนัธ์ุไซบีเรียน ฮสักีห้ลายสบิตวัท่ีถกูเลีย้งไว้
ส าหรับใช้งาน นอกจากจะได้ถ่ายรูปและเลน่กบัฝงูฮสักีอ้ยา่ง
เต็มอ่ิมแล้ว กิจกรรมที่หลายคนตัง้ตารอคอยนัน่ก็คือ กำรน่ัง
รถเทียมสุนัขลำกเล่ือน ท่ีมีฝงูฮสักีค้อยน าทางให้ ซึง่ในแต่
ละรอบเจ้าสนุขัฮสักีต้วัใหญ่จะพาเราเคลือ่นท่ีไปรอบๆ 
ทา่มกลางบรรยากาศแสนสวยของหิมะสขีาว 

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 มีปัจจยั
ส าคญัคือ  ท้องฟ้าปลอดโปร่งจากเมฆ   อยูไ่กลจากแสงไฟ
ในเมือง และความเข้มของ Sola Storm  
แสงเหนือ คือปรากฎการณ์บนท้องฟ้าท่ีสามารถพบเห็นได้
บริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ โดยแสงเหนือใช้ช่ือวา่ 
Aurora Borealis  แสงใต้ใช้ช่ือวา่  Aurora Australis เกิดจากอนภุาคประจุไฟฟ้าท่ีถกูปลดปลอ่ยจาก
การปะทขุองดวงอาทิตย์ กอ่เป็นพายสุริุยะ Sola Storm พุง่มายงัโลกและถกูเหน่ียวน าโดย
สนามแม่เหลก็โลก  โดยปกติสนามแม่เหลก็โลกจะสะท้อนและป้องกนัอนภุาคเหลา่นีไ้ม่ให้ผา่นเข้ามา  
แตห่ากพายสุริุยะท่ีมีก าลงัแรงหลดุรอดเข้ามาในชัน้บรรยากาศโลกจพท าปฏิกิริยากบัก๊าซตา่งๆในชัน้
บรรยากาศท าให้เกิดเป็นแสงสตีา่งๆ ท่ีพบเห็นบอ่ยสดุคือสเีขียว สีแ่ดง และสมี่วงแดง  
 
 
 
 
 
 
 

พักที่เมืองกีรอฟสก์ ระดับ4ดำว ดีที่สุดที่น่ัน    
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วันที่ห้ำ         เมืองกีรอฟสก์ – เมืองมูร์มันสต์  – หมู่บ้ำนซำมิ – ดูแสงเหนือ คืนที่ 2 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
  โดยรถบสั น าทา่นสู ่เมืองมูร์มันสต์  เมืองทา่ของรัฐมร์ูมนัสต์อ๊อบลาสต์ ภายในคาบสมทุรโคลา ตัง้อยู่

ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกบัประเทศนอร์เวย์ และทางด้าน
ทิศตะวนัตกติดกบัประเทศฟินแลนด์    

  น าทา่นชมหมู่บ้ำนซำม ิ (Sami Village)  ชนพืน้เมืองของท่ีน่ีคือ ชาวซามิ ท่ีปัจจบุนัอาศยัอยูใ่น แถบ
อาร์กติกในพืน้ท่ีทางตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และคาบสมทุรโคลาของรัสเซีย  ประชากร
ชาวซามิทัว่ภมิูภาคราว 130,000คน   ภาษาดัง้เดิมคือภาษาซามิถกูจดัเป็นภาษาตระกลูอูราลคิ มีกวาง
เรนเดียร์เป็นสว่นส าคญัในการด ารงชีวิต ให้เน่ือเพื่อยงัชีพ ขนสตัว์เพื่อความอบอุ่น รวมถึงเป็น
ยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
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 ดินแดนสดุ
ขอบทวีปริมฝ่ังมหาสมทุรอาร์กติก  
พาคณะเดินทางสูห่มู่บ้านแสงเหนือ   หรือ Aurora Village 
ท่ีน่ีอยูห่า่งจากตวั เมืองมร์ูมนัสต์ออกไปประมาณ 50 
กิโลเมตร ท าให้ปราศจากแสงไฟเมือง หลกีหนีความวุน่วาย 
จึงท าให้ทา่นท่ีมาเยือนสว่นใหญ่สามารถเห็นแสงเหนือ ด้วย
ตาเปลา่  

** ในเวลาลา่แสงเหนือท่ีดีคือช่วงเวลา 2ทุม่ – ตี 1 มีปัจจยั
ส าคญัคือ  ท้องฟ้าปลอดโปร่งจากเมฆ   อยูไ่กลจากแสงไฟในเมือง และความเข้มของ Sola Storm  
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พักที่เมืองมูร์มันสต์ ระดับ4ดำว ดทีี่สุดที่น่ัน    
 

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  
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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 ระดับ4ดำว ดทีี่สุดที่น่ัน    

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 
ปัจจุบนัเมืองนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายทัว่โลกวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยด้วย
ศิลปวฒันธรรมดจุดงัราชินีแหง่ยโุรปเหนือ 

  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือชมววิประเทศรัสเซียตลอด 2 ฝ่ังบนรถไฟขบวนพิเศษนี  ้
    รับประทานอาหารเท่ียง และค ่า บนรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำคืนนีพ้ักบนรถไฟสำยพิเศษ  Northern Lights Express   

วันที่แปด     เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – มหำวิหำรเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – ถนนเนฟสกี ้ 

 เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
    รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ 
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11.30 น.   รถไฟถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 

  น าทา่นเดินทางเข้าตวั  เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบริก์ 
เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปด้านหน้า มหำวิหำรเซนต์ไอแซค 
St. Isaac’s Cathedralได้ช่ือวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ 
ต้นแบบของท่ีท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากมหาวิหารเซนต์
ปีเตอร์ ท่ีกรุงโ รม และมหาวิหารเซนต์ปอล ท่ีกรุงลอนดอน 
จากนัน้น าทา่นชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นสิง่ก่อสร้าง
แรกสดุของเมือง              เป็นอนสุรณ์ชยัชนะสงครามเหนือ
สวีเดน ด้วยศิลปะบาร็อค เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกนั
ข้าศกึรุกราน สร้างขึน้ปี ค.ศ 1703 ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์ม
หาราช ตัง้อยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสกี ้(Vasilievsky Island) มี
ความสงูถึง 122.5 เมตรสว่นตวัวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็น
ท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทกุพระองค์ ในอดีตเป็น
สิง่ก่อสร้างท่ีสงูสดุของเมืองและห้ามสิง่ก่อสร้างใดสงูกวา่ 
จากนัน้น าทา่นเดินเลน่ถนนเนฟสกี ้ Nevsky 
Prospekt  ถนนเส้นนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะถนน
ประวติัศาสตร์ศนูย์กลาง แหง่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้าง
ขึน้ปี ค.ศ.1710 ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดย
สถาปนิก 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 Radisson Royal Hotel  ระดับ 5ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เก้ำ          เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระรำชวังแคทเธอรีน - พระรำชวงัฤดูหนำว 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าทา่นชมพระรำชวงัแคทเธอรีน 
Catherine Palace  ท่ีสวยงามแหง่หนึง่
ในรัสเซีย มีห้องตา่งๆ ให้ชมนบัร้อย แตท่กุ
ทา่นต้องไม่พลาดชมห้องอ าพนั (แอมเบอร์
รูม) เป็นสดุยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษท่ี 18 
อนัประมาณคา่มิได้ท่ีช่างเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชท่ี 1 แหง่ปรัสเซีย ประกอบด้วย
แผน่ไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิน้เนือ้ท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัอ าพนั 6 ต้น พร้อมกระจกผนงัและโมเสก 
อญัมณีมีคา่จากอิตาล ีห้องอ าพนัถกูสร้างขึน้ใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ 
มากกวา่ 142 ล้านดอลลา่ห์ 

 
 
 
 
 
 เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นชม พระรำชวงัฤดูหนำว Hermitage Museum ซึง่

เป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสยีงมากสร้างในสมยั  ของพระนาง
อลซิาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสยีงชาวอิตาเลยีนก่อสร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคท่ีสร้าง
พระราชวงัให้เป็นสญัลกัษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระ
เจ้าซาร์ และความรุ่งโร  จน์ของจกัรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่
ท่ีสดุของรัสเซียท่ีเปิดให้คนทัว่ไปเข้าชมได้จดัแสดงสิง่ของตา่งๆ ท่ีทรงคณุคา่เกือบ 3 ล้านชิน้ และเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศอีกด้วย 

 

  
 

 
 
 
 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์  Radisson Royal Hotel  ระดับ 5ดำว หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่สิบ             เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – โบสถ์หยดเลือด – Outlet Village  - กรุงเทพฯ    

 เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าทา่นถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด Church of 

Christ’s Resurrection สร้างขึน้บนบริเวณท่ีพระเจ้าอ
เลก็ซานเดอร์ท่ี 2 ถกูลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอ
เลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่
พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิ
ลท่ีกรุงมอสโคว์น าทา่นเ  ดินทางสู ่  Outlet Village 

แหลง่ช้อปปิง้ท่ีรวมร้านค้าดงัมากมายกวา่ 40 ร้าน สมัผสัประสบการณ์การช้อปปิง้ ท่ีครบครันด้วย
สนิค้าชัน้น าตา่งๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE  PUMA TOMMY 
HILFIGER VASSA&CO 

 
 

 
 
 
 
เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  
16.20 น.   โดยสายการบินแอร์โรว์ฟอร์ด เท่ียวบินท่ี SU023  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่กรุงมอสโคว์ 
17.45 น.  ถึงสนามบิน SHEREMETYEVO  กรุงมอสโคว์  น าทา่นเปลีย่นเคร่ือง  
19.20 น.   น าทา่นเหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี SU272 

   ใช้เวลาบิน 9 ชัว่โมง 
   บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง   

อิสระพักผ่อนบนเคร่ืองบิน 

วันที่สิบเอ็ด   กรุงเทพฯ  

   เวลาท่ีประเทศไทย เร็วกวา่มอสโคว์ 4 ชัว่โมง 
08.20+1         ถึงสนำมบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 
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วันเดินทำง 

 

รำคำ/ท่ำน 

 

พักเดี่ยว 

27 ธันวำคม 62 – 6 มกรำคม 63 199,000 บำท  68,000 บำท 

17 – 27 มกรำคม 2563  199,000 บำท  68,000 บำท 
31 มกรำคม – 10 กุมภำพันธ์ 2563 199,000 บำท  68,000 บำท 

7 – 17 กุมภำพันธ์ 2563 199,000 บำท  68,000 บำท 
 

อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั  กรุงเทพฯ – มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ  
    คา่รถไฟตู้นอน  Northern Light Express  
    คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    
    บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารทกุมือ้ตามรายการท่ีระบ ุ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
  คา่ทิปไกด์  และคนขบัรถท้องถ่ิน                                  

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

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก  มดัจ าทา่นละ  50,000 บาท  

งวดท่ีสอง ช าระ 50% ของราคาทวัร์ 
สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 45 วนั  
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2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
หมำยเหตุ 

1. เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14. กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     

     หนงัสอืเดินทางในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั 
เคร่ืองหมาย   อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชี
ด า ห้ามเข้า  
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     ประเทศนัน้อีก  รถไฟแบบ มำตรฐำน标准等 Standard Plus  

ห้องนอนแบบสแตนดาร์ดและหรูหราท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุของการเดนิทางด้วย
รถไฟ ในห้องพร้อมเตียงสองชัน้ ชัน้บน 2 เตียงใช้ส าหรับนอนและเตียงสองชัน้ลา่งใช้ส าหรับวา่ง
กระเป๋า สิง่ของตา่งๆ  

ห้องน า้และห้องสขุาแบบแยก ตัง้อยู่ท่ีปลายตู้ของสองด้าน อปุกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ 
(อณุหภมูคิวบคมุกลาง) ห้องพกัแตล่ะห้องมีปลัก๊อินแบบยโุรปขนาด 220 โวลต์ซึ่งสามารถใช้กบั
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ    

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

 
    

 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


