รหัสทัวร GOH1903555

ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมน
ั สค เซนตปเตอรสเบิรก

ตามลาแสงเหนือ 9วัน 7คืน [TG]

มอสโคว มูรมันสค พิพิธภัณฑเรือทําลายนําแข็งพลังนิวเคลียร อนุสาวรียอ
 โลชา

ขับขี่สโนวโมบิล นําทานตามลาแสงเหนือ หมูบานซามิ ฟารมสุนัขฮัสกี้ นั่งรถสุนขั

ลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน นครเซนตปเตอรเบิรก พระราชวังแคทเธอรีน ชมระบํา
พื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส มหาวิหารเซนตไอแซค โบสถหยดเลือด วิหารเซนต
ซาเวียร ลองเรือแมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว พระราชวังเครมลินพิพธิ ภัณฑอารเมอรี่
จัตุรัสแดง วิหารเซนทบาซิล ละครสัตว เนินเขาสแปรโรว

RUSSIA AURORA HUNTING
รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก ตามล่ าแสงเหนือ

9 DAYS 7 NIGHTS
ตามลาแสงเหนือเต็มอิม
่ | นั่งรถสุนขั ลากเลือนและกวางลากเลื่อน | พระราชวังเครม
ลิน | พิพธิ ภัณฑอวกาศ | ลองเรือแมนาํ้ มอสโคว | ชมโชวพระราชวังนิโคลัส| ขับขี่ส
โนวโมบิล| เขาชมพระราชวังฤดูหนาว

เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม

ราคาแนะนําเพียง

75,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ – มอสโคว์
วันที . มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มนั สค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ าแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – ขับขีสโนว์โมบิล – นําท่านตามล่า
แสงเหนือ
วันที . หมู่บ้านซามิ – ฟาร์ มสุนขั ฮัสกี – นังรถสุนขั ลากเลือนและกวางลากเลือน – มูร์มนั สค์ – นําท่านตามล่าแสงเหนือ
วันที . มูร์มนั สค์ – (บินภายใน) นครเซนต์ปีเตอร์ เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมระบําพืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที . ชมป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์ มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคู่กบั โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี
วันที . นังรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สูก่ รุงมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหาร
ระหว่างล่องเรือแม่นาใจกลางกรุ
ํ
งมอสโคว์
วันที . มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์
วันที . IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์ โรว์ – สนามบิน
วันที . กรุงเทพฯ

วันที่ 1

11.00 น.
14.00 น.

20.20 น.

ที่พก
ั
วันที่ 2
เชา
.... น.
.... น.

กรุงเทพฯ – มอสโคว

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4

เคานเตอร H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

ออกเดินทางตอสูก
 รุงมอสโคว โดยสายการบินไทย TG974

ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากนั้นนํา

ทานเดินทางเขาสูท
 ี่พก
ั

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

มอสโคว – (บินภายใน) มูรมน
ั สค – พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร –
อนุสาวรียอโลชา – ขับรถสโนวโมบิล – นําทานตามลาแสงเหนือ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูส
 นามบินมอสโคว

ออกเดินทางสูม
 ูรม
 ันสค โดยสายการบิน ….. เทีย
่ วบินที่..…..

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

ถึงสนามบินมูรมน
ั สค หลังจากรับสัมภาระแลว โดยเมืองมูรมันสค (Murmansk) เปน

เมืองทาของรัฐมูรม
 ันสค ออบ-ลาสต (Murmansk Oblast) ตัง้ อยูบริเวณอาวโคลา

“Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เปนเมืองที่อยูต
 ิดกับประเทศฟนแลนด
กลางวัน
บาย

และนอรเวย ซึง่ เปนเมืองทาที่สําคัญในการมุงหนาออกสูอารคติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายนาํ แข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered

Icebreakers) รุน Lenin ซึง่ เปนเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเมื่อป

ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบน
ั เปนพิพิธภัณฑไดใหนก
ั ทองเที่ยวไดเขาชม

จอดเทียบทาอยูท
 ี่เมืองมูรม
 ันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลํานี้ใชตด
ั นํา้ แข็งเพื่อเปดทาง
นํ้าแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัตก
ิ ารตัดนํา้ แข็ง

ิ ภัณฑได ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิน
์ ําทานถายรูป
อยู ***กรณีทไี่ มสามารถเขาชมพิพธ

ดานนอกและคืนเงินจํานวน 10 USD *** จากนั้นนําทานชมอนุสาวรียอโลชา

(Alyosha Memorial) ที่สรางขึ้นเพือ
่ อุทศ
ิ ใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่

สามารถตรึงกองกําลังเพือ
่ หยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปﻤนขนาดสูงถึง

35.5 เมตร สูงเปนอันดับสองของรัสเซียและมีนํ้าหนักกวา 5,000 ตัน จากนั้นนําทานขับ
รถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ใหทานไดสนุกตื่นเตนกับลานนํา้ แข็งกวาง

คํ่า

ที่พก
ั

ใหญ ซึ่งเปนประสบการณสด
ุ สนุกและเราใจเปนอยางยิง่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูที่พก
ั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่

ทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ

ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสง

เหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่
จะไดเห็นขึ้นอยูก
 ับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม***

วันที่ 3
เชา

หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มูร
มันสค – นําทานตามลาแสงเหนือ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูห
 มูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบ
 านชาวพื้นเมืองซามินี้ ทานจะ

ไดสัมผัสถึงวิถีชวี ต
ิ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช
ชีวต
ิ อาศัยอยูต
 งั้ แตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกน
ดินเวีย โดยสืบสานวิถึชวี ต
ิ ดัง้ เดิมชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรนเดียร (Reindeer)

กลางวัน
บาย

หมาปา (Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง รวมทั้งเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสูฟ
 ารมสุนัขพันธุฮส
ั กี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความนารัก

ของสุนขั แสนรู เปนพันธุทฉ
ี่ ลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซึง่ ชาว
แลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธุนี้เพื่อใชในการลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือหิมะ ใหทานไดสัมผัส

ประสบการณนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟารมนี้จะ

บริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน

สัมผัสประสบการณนงั่ รถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer Sledding)นํา
ทานเดินทางสูเ มืองมูรมน
ั สค (Murmansk)

คํ่า

ที่พก
ั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่

ทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ

ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสง

เหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่
จะไดเห็นขึ้นอยูก
 ับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม***

วันที่ 4
เชา

.... น.

.... น.

กลางวัน

บาย

มูรมันสค – (บินภายใน) นครเซนตปเตอรเบิรก - พระราชวังแคทเธอรีน - ชม
ระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสูน
 ครเซนตปเตอรเบิรก โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
เดินทางถึงนครเซนตปเตอรเบิรก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสูเ มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เปนที่ประทับ

ในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสาํ คัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระ

เจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถก
ู ควบคุมตัวจากกลุม
 ของ คณะปฏิวัติ ซึ่ง

กลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ โรมานอฟที่ยาวนานกวา

200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ

(Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะ
แบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟา สดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายใน

ประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน (Amber Room) ที่ทก
ุ ทาน

จะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปﻤง
สินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas
Palace) ทีม
่ ีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ

ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมีบริการอาหาร
ที่พัก

วันที่ 5

วาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เปนตน

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา

ชมปอมปเตอร แอนด พอล - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ – มหาวิหารเซนตไอแซค –
ถายรูปคูกับโบสถหยดเลือด - ถนนเนฟสกี้

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช

เปนที่คม
ุ ขังนักโทษทางการเมืองเปนปอมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอร
สเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุกพระองค

จากนั้นนําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปน
มหาวิหารที่สวยงามที่สด
ุ และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรป
ู ภาพที่สรางดวย

กลางวัน
บาย

โมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศก
ั ดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําชมความยิง่ ใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป
่ ระกอบดวยหอง

ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานทีแ่ หงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ

รัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถูกใช
เปน เขาชมพิพธ
ิ ภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะ

ลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด

ดาวินซี่, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ
ที่สุดของโลกแหงหนึ่ง จากนั้นนําทานถายรูปกับโบสถหยดเลือด (Church of

Christ’s Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบ
ปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพือ
่ เปนอนุสรณแดพระบิดา นําทาน
ตอไปยัง ถนนชอปปง เนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนนั้นไดมาจาก

เจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักในเซนทปเตอรเบิรก
 ใหทา นไดเลือกซื้อสินคา
คํ่า

ที่พก
ั

วันที่ 6
เชา

.... น.

นานาชนิดเปนของที่ระลึก

อิสระอาหารตํา่ ตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา
นั่งรถไฟดวน SAPSAN TRAIN สูกรุงมอสโคว – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค –
วิหารเซนตซาเวียร – ถนนอารบัต – รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมนํ้าใจ
กลางกรุงมอสโคว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพือ
่ เดินทางสูก
 รุงมอสโคว นําทานขึ้นรถไฟ

SAPSAN TRAIN (ใชเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง)

.... น.

เดินทางถึงกรุงมอสโคว

บาย

นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวา มีความสวยงามมากที่สด
ุ ในโลก ดวย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟาใตดินมีจด
ุ เริม
่ ตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต
ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของ

Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพือ
่ ระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรษ
ุ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปﻤน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก นําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว จากนั้นนําทานเขาชมวิหารเซนต
ซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เปนมหา

วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพือ
่ เปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโป

เลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป
จากนั้นนําทานสูถ
 นนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.

เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนัง่ เลน รานอาหารมากมาย
และยังมีศิลปนมานัง่ วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย

คํ่า

ที่พก
ั
วันที่ 7
เชา

นําทาน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทาน

อาหารระหวางลองเรือไปตามแมนาํ้ Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชม
ความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝงﻤ
แมนํ้าเปนอีกหนึง่ ประสบการณทน
ี่ าประทับใจ

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั DELTA HOTEL หรือเทียบเทา
มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรส
ั แดง – วิหารเซนทบา
ซิล – ละครสัตว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา
1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองทีม
่ ีประชากรหนาแนนที่สด
ุ ในยุโรป นําทานชม

จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญใน
ประวัตศ
ิ าสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทาง

การเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจด
ั งานในชวงเทศกาล
สําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณ

โดยรอบของจัตุรัสแดงเปนทีต
่ ั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนต
บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงาม

สดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอ
นาฬิกาซาวิเออร ตัง้ อยูบ
 นปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่
ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995

ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง

สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้าหอม และ
ราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมี
ศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

กลางวัน
บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ

พระเจาซารทก
ุ พระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอร
สเบิรก ปจจุบันเปนทีป
่ ระชุมของรัฐบาลและทีร่ ับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นํา
ทานสูจัตรุ ัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไม
เคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอส
ั สัมชัญ ซึง่ เปนโบสถที่สําคัญใชในงาน
พิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทก
ุ พระองค

จากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญ
ที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆัง

แตก ชมปนใหญพระเจาซารทม
ี่ ค
ี วามตองการสรางปนใหญที่สด
ุ ในโลกที่ยงั ไมเคยมีการ

ี รรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไม
ใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธก

ิ ภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory )
อนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพธ

เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สด
ุ ของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวง

คริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาทีด
่ ีที่สุดของรัสเซียจาก

คริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพธิ ภัณฑอารเมอรี่เปนหนึง่ ในสาม
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่ อีก 2 ที่อยูที่
คํ่า

อังกฤษ และ อิหราน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด

เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้ มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ

ชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยงั มีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***
กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึง่ บางครัง้ การงดการแสดงไมมก
ี ารแจงลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***

ที่พก
ั

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 8

IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑอวกาศ – เนินเขาสแปรโรว – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือก

ซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถก
ู ที่สด
ุ อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แมลูกดก,

ผาคลุมไหล, อําพัน, ของทีร่ ะลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย นําทานสูเขาพิพธ
ิ ภัณฑ

อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับ
อวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ ดวงดาวตางๆ ซึง่ พิพิธภัณฑแหงนี้ จะจัด

แสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับ

อวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสูอวกาศ

และดวงจันทรตงั้ แตอดีตจนถึงปจจุบน
ั สิ่งจัดแสดงตางๆ ไมวาจะเปนกอนหินจากดวง
กลางวัน

จันทร ชุดอวกาศ ชิ้นสวนยานอวกาศ รวมทัง้ สุนัขที่เคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําเดินทางสูเ นินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยส
ตาลิน

คํ่า

19.00 น.

22.00 น.

วันที่ 9

10.50 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ออกเดินทางกลับสูก
 รุงเทพดวยสายการบินไทย TG975

*** คณะออกเดินทางวันที่ 25มี.ค. 63 ออกเดินทางกลับเวลา 22.05 น. และเดินทางถึง
กรุงเทพฯ เวลา 11.10 น.***
กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนําเพียง

RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว มูรม
 น
ั สค

เซนตปเตอรสเบิรก ตามลาแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย
ผูใหญ
กําหนดการเดินทาง

พักหองละ 2-3
ทาน

ทานละ

เด็กอายุ2ป

แตไมถึง12ป
[มีเตียง]

พักกับผูใหญ
1 ทาน

ทานละ

เด็กอายุ2ป

เด็กอายุ2ป

[มีเตียง]

[ไมมีเตียง]

แตไมถึง12ป
พักกับผูใหญ
2 ทาน

ทานละ

แตไมถึง7ป
พักกับผูใหญ
2 ทาน

ราคา

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

ทานละ

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

79,900

79,900

79,900

79,900

54,850

6,900

09 – 17 ธ.ค. 62

79,900

79,900

79,900

79,900

54,850

6,900

18 – 26 ธ.ค. 62

79,900

79,900

79,900

79,900

54,850

6,900

26 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63

89,900

89,900

89,900

89,900

58,850

8,900

28 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63

89,900

89,900

89,900

89,900

58,850

8,900

30 ธ.ค.62 – 7 ม.ค. 63

89,900

89,900

89,900

89,900

58,850

8,900

15 -23 ม.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

25 ม.ค. – 02 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

30 ม.ค. – 07 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

06 – 14 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

08 – 16 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

15 – 23 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

4 – 12 มี.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

11 – 19 มี.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

18 – 26 มี.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

25 มี.ค. – 02 เม.ย. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน
เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3.

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา

4.

หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด)

5.

6.

ไดทันที

ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน
้

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม

เหมือนกัน ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก,

ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา

เกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.
5.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.
7.

คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม
ไดจากเจาหนาที่)

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ
1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท

(ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน

กวา 30 ก.ก. และมากกวา 1 ชิ้น สําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ และคา

นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก. และมากกวา 1
ชิ้น , คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา
3.
4.
5.

เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวย
ตัวทานเอง

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (48 ดอลลารสหรัฐ)

6.

คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลารสหรัฐ)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทาน

ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัด
จําตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีคา ใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสาย

2.

3.

การบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมี
คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างกายแข็งแรง

และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถ

เปดประตูฉก
ุ เฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูก
 ับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจา ยทัง้ หมด

***กรณีที่จําเปนตองมีการออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ อาจจะ

จําเปนตองออกตัว๋ ลวงหนากอนเดินทางเปนเวลา 4 เดือนกอนเดินทาง
หากมีการยกเลิกหลังจากออกตัว๋ แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง***

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
10,000 บาท

เก็บคาใชจา ย ทานละ

***กรณีที่จําเปนตองมีการออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ อาจจะ

จําเปนตองออกตัว๋ ลวงหนากอนเดินทางเปนเวลา 4 เดือนกอนเดินทาง
หากมีการยกเลิกหลังจากออกตัว๋ แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บ
คาใชจายที่เกิดขึน
้ ตามจริง***

3.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

20,000 บาท

เก็บคาใชจา ย ทานละ

คาใชจา ยทัง้ หมด

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทาน

ขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษท
ั และผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ

6.

ทาน

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะ
ตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซา ตามที่ สถานทูตฯ เรียก
7.

เก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และ

ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่

เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือคา
ตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออก

8.

เดินทางไมครบตามจํานวน

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กันและบาง

โรงแรม อาจจะไมมห
ี องพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบ
ั 1
เตียงพับเสริม

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี

3.

กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก

4.

อุณหภูมต
ิ ํ่า

และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองทีม
่ ขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

