
 

 

รหสัทวัร GOH1903555 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรสเบิรก  
ตามลาแสงเหนือ  9วัน 7คนื [TG]  
มอสโคว มรูมันสค  พิพิธภัณฑเรือทําลายนําแข็งพลงันิวเคลียร  อนุสาวรียอโลชา  
ขับขี่สโนวโมบิล  นําทานตามลาแสงเหนือ  หมูบานซามิ  ฟารมสุนัขฮัสกี้  น่ังรถสุนขั
ลากเล่ือนและกวางลากเลื่อน นครเซนตปเตอรเบิรก พระราชวงัแคทเธอรีน  ชมระบํา
พื้นเมือง ณ พระราชวงันิโคลัส  มหาวิหารเซนตไอแซค  โบสถหยดเลือด  วหิารเซนต
ซาเวียร  ลองเรือแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว  พระราชวังเครมลินพิพธิภัณฑอารเมอร่ี  
จัตุรัสแดง วหิารเซนทบาซิล  ละครสัตว  เนินเขาสแปรโรว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามลาแสงเหนือเต็มอ่ิม | น่ังรถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลื่อน | พระราชวงัเครม 
ลิน | พิพธิภัณฑอวกาศ | ลองเรือแมน้ํามอสโคว | ชมโชวพระราชวังนิโคลัส| ขับขี่ส
โนวโมบิล| เขาชมพระราชวังฤดูหนาว 
 

RUSSIA AURORA HUNTING 
รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ   

9 DAYS 7 NIGHTS 

เดินทาง ธันวาคม 62 – มนีาคม �� ราคาแนะนําเพียง 75,900.- 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว  
11.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู4 
เคานเตอร H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย TG974 
20.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากน้ันนํา
ทานเดินทางเขาสูที่พกั 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 2 มอสโคว – (บินภายใน) มูรมันสค – พิพิธภณัฑเรือทําลายน้ําแขง็พลังนิวเคลียร – 
อนุสาวรียอโลชา – ขับรถสโนวโมบิล – นําทานตามลาแสงเหนือ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบนิมอสโคว 
 .... น. ออกเดินทางสูมูรมันสค โดยสายการบิน ….. เทีย่วบินที่..…..  

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
.... น. ถึงสนามบินมรูมนัสค หลังจากรับสัมภาระแลว โดยเมืองมูรมันสค (Murmansk) เปน

เมืองทาของรัฐมูรมันสค ออบ-ลาสต (Murmansk Oblast) ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา 

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – มอสโคว์  
วนัที� �. มอสโคว์ – (บินภายใน) มร์ูมนัสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้�าแข็งพลงันิวเคลียร์ – อนสุาวรีย์อโลชา – ขบัขี�สโนว์โมบิล – นําท่านตามลา่
แสงเหนือ     
วนัที� �. หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสนุขัฮัสกี � – นั�งรถสนุขัลากเลื�อนและกวางลากเลื�อน – มูร์มนัสค์ – นําท่านตามลา่แสงเหนือ 
วนัที� �. มร์ูมนัสค์ – (บินภายใน)  นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  - พระราชวงัแคทเธอรีน  - ชมระบําพื �นเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
วนัที� �. ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล  -  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคู่กบัโบสถ์หยดเลอืด - ถนนเนฟสกี � 
วนัที� �. นั�งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สูก่รุงมอสโคว์  – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบตั – รับประทานอาหาร
ระหว่างลอ่งเรือแม่นํ �าใจกลางกรุงมอสโคว์ 
วนัที� �. มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี� – จตัุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสตัว์          
วนัที� �. IZMAILOVO  MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน                                            
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

“Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เปนเมอืงที่อยูติดกับประเทศฟนแลนด 
และนอรเวย ซึง่เปนเมอืงทาที่สําคัญในการมุงหนาออกสูอารคตกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเขาชมพิพิธภณัฑเรือทาํลายนาํแขง็พลังนิวเคลียร (Nuclear powered 

Icebreakers) รุน Lenin ซึง่เปนเรือทําลายน้ําแขง็พลงันิวเคลียรรุนแรก เปดตวัเมื่อป 
ค.ศ. 1957 และไดปลดประจาํการแลว ปจจบัุนเปนพิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเขาชม 
จอดเทียบทาอยูที่เมอืงมูรมันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแขง็เพื่อเปดทาง
น้ําแขง็ใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยังมีเรือทีปฏบัิตกิารตัดน้ําแขง็
อยู ***กรณีทีไ่มสามารถเขาชมพิพิธภณัฑได ทางบริษทัขอสงวนสทิธินํ์าทานถายรปู
ดานนอกและคืนเงินจํานวน 10 USD *** จากน้ันนําทานชมอนุสาวรียอโลชา 
(Alyosha Memorial) ที่สรางขึ้นเพือ่อุทศิใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่
สามารถตรึงกองกาํลังเพือ่หยดุยั้งการรุกคบืจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสงูถงึ 
35.5 เมตร สูงเปนอันดับสองของรัสเซียและมน้ํีาหนักกวา 5,000 ตัน จากน้ันนําทานขับ
รถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลุยหมิะ ใหทานไดสนุกต่ืนเตนกับลานน้ําแขง็กวาง
ใหญ ซ่ึงเปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิง่ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา   
 นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาต ิที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสง
เหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่
จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปล่ียนไดตาม
ความเหมาะสม*** 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮัสกี้ – น่ังรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มูร
มันสค – นําทานตามลาแสงเหนือ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูหมูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพื้นเมอืงซามน้ีิ ทานจะ

ไดสัมผัสถงึวถิีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช
ชีวติอาศัยอยูต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกน
ดินเวีย โดยสืบสานวถิึชีวติดัง้เดิมชมสตัวเมอืงหนาวเชน กวางเรนเดียร (Reindeer) 
หมาป�า (Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง รวมทั้งเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮสักี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความนารัก
ของสุนัขแสนรู เปนพันธุทีฉ่ลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซึง่ชาว
แลปป�ไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ใหทานไดสัมผัส
ประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟารมน้ีจะ
บริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมอืง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน 
สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer Sledding)นํา
ทานเดินทางสูเมืองมูรมันสค (Murmansk) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา  
 นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาต ิที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสง
เหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่
จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปล่ียนไดตาม
ความเหมาะสม*** 
 

วันที่ 4 มูรมันสค – (บนิภายใน)  นครเซนตปเตอรเบิรก  - พระราชวงัแคทเธอรีน  - ชม
ระบําพ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 .... น. ออกเดินทางสูนครเซนตปเตอรเบิรก โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..  

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
.... น. เดินทางถึงนครเซนตปเตอรเบิรก   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมอืงน้ีเปนที่ประทบั

ในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวนัที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระ
เจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถกูควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏวิัต ิซึ่ง



 

 

กลายเปนประวติัศาสตรหนาสดุทายในเมืองพชุกิ้นและราชวงศ โรมานอฟที่ยาวนานกวา 
200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ 
(Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะ
แบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายใน
ประกอบดวยหองหบัตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  (Amber Room)  ที่ทกุทาน
จะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝร่ังเศส หรือชอปปم�ง
สินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันชมการแสดงศลิปะพ้ืนเมืองของชาวรสัเซีย ในพระราชวังนิโคลสั (Nicholas 

Palace) ทีม่ีช่ือเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ 
ตามเผาตางๆ ซ่ึงทานจะสนุกสนาน และประทบัใจ ซ่ึงในชวงพกัการแสดงมีบริการอาหาร
วาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เปนตน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 
 
 

วันที่ 5 ชมป�อมปเตอร แอนด พอล - พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ – มหาวิหารเซนตไอแซค – 
ถายรูปคูกับโบสถหยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช

เปนที่คุมขงันักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอร
สเบิรก ปจจบัุนใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุกพระองค 
จากน้ันนําเขาชมมหาวหิารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช่ือวาเปน
มหาวหิารที่สวยงามที่สดุ และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวย
โมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย 
 

นําชมความยิง่ใหญของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดวยหอง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานทีแ่หงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ
รัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถูกใช
เปน เขาชมพิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เกบ็รวบรวมงานศิลปะ
ลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด 
ดาวินซ่ี, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จดัเปนพพิิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ
ที่สุดของโลกแหงหน่ึง จากน้ันนําทานถายรูปกบัโบสถหยดเลอืด (Church of 
Christ’s Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถกูลอบ
ปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพือ่เปนอนุสรณแดพระบิดา นําทาน
ตอไปยัง ถนนชอปปง   เนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนน้ันไดมาจาก
เจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลกัในเซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคา
นานาชนิดเปนของที่ระลึก 

คํ่า อิสระอาหารต่ําตามอัธยาศัย  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 
น่ังรถไฟดวน SAPSAN TRAIN สูกรงุมอสโคว  – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค – 
วิหารเซนตซาเวียร – ถนนอารบัต – รบัประทานอาหารระหวางลองเรือแมน้ําใจ
กลางกรงุมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
.... น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพือ่เดินทางสูกรุงมอสโคว นําทานขึ้นรถไฟ 



 

 

SAPSAN TRAIN (ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
.... น. เดินทางถึงกรุงมอสโคว 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรงุมอสโค ถอืไดวามีความสวยงามมากที่สดุในโลก ดวย

ความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ�าใตดินมีจดุเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต 
ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลกัษณะของ 
Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพือ่ระลึกถงึคุณความดีของ
วีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก นําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว จากน้ันนําทานเขาชมวหิารเซนต
ซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เปนมหา
วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพือ่เปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโป
เลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถงึ 45 ป  
จากน้ันนําทานสูถนนอารบตั (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. 
เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย 
และยังมศิีลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
คํ่า 

นําทาน สมัผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รบัประทาน
อาหารระหวางลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชม
ความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝم�ง
แมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณทีน่าประทับใจ 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 7 มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภณัฑอารเมอรี่ – จัตุรสัแดง – วิหารเซนทบา
ซิล – ละครสตัว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมอืงหลวงของประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 
1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองทีม่ีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป  นําทานชม
จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมอืงที่เปนเวทขีองเหตุการณสําคัญใน
ประวัตศิาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทาง
การเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที ่17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจดังานในชวงเทศกาล
สําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณ
โดยรอบของจตุัรัสแดงเปนทีต้ั่ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วหิารเซนต
บาซลิ(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงาม
สดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอ
นาฬิกาซาวิเออร ตัง้อยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่
ทํามาจากทับทมิ น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 
ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง 
สรางในปค.ศ.1895 จาํหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และ
ราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมี
ศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บาย นําทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ
พระเจาซารทกุพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอร
สเบิรก  ปจจุบันเปนทีป่ระชุมของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมุขของประเทศ นํา
ทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอช่ัน โบสถอารคแอนเจลไม
เคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึง่เปนโบสถที่สําคัญใชในงาน
พิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทกุพระองค 
จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญ
ที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผดิพลาดระหวางการหลอทําใหระฆัง
แตก ชมปนใหญพระเจาซารทีม่คีวามตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยงัไมเคยมีการ
ใชยิงเลย ทาํดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมพีิธกีรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไม
อนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) 
เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สดุของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี ่ในชวง
คริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจบัุนเปนสถานที่เกบ็สะสมของมคีาทีดี่ที่สุดของรัสเซียจาก



 

 

คริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพธิภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสาม
พิพิธภัณฑที่เกบ็รวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่อีก 2 ที่อยูที่
อังกฤษ และ อิหราน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสตัวแสนรูที่ ไมควรพลาด 
เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และ
ชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียงัมบีริการถายรูปกับสตัวตางๆ และมีของที่ระลกึดวย ***
กรณีละครสตัวงดการแสดงและซึง่บางคร้ังการงดการแสดงไมมกีารแจงลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภณัฑอวกาศ – เนินเขาสแปรโรว – สนามบิน            
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือก

ซื้อสินคาพื้นเมอืงนานาชนิด ในราคาที่ถกูที่สดุ อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แมลูกดก, 
ผาคลุมไหล, อําพัน, ของทีร่ะลกึตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย นําทานสูเขาพิพิธภัณฑ
อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจดัแสดงเกี่ยวกบั
อวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตางๆ ซึง่พพิิธภัณฑแหงน้ี จะจัด
แสดงเกี่ยวกบัอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกบั
อวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวติัศาสตรและการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสูอวกาศ
และดวงจันทรต้ังแตอดีตจนถงึปจจุบัน ส่ิงจดัแสดงตางๆ ไมวาจะเปนกอนหินจากดวง
จันทร ชุดอวกาศ ช้ินสวนยานอวกาศ รวมทัง้สนัุขที่เคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจด็ตกึที่สรางในสมัยส
ตาลิน  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
22.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG975 

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

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง  
RUSSIA AURORA HUNTING  รสัเซยี มอสโคว มูรมันสค  
เซนตปเตอรสเบิรก ตามลาแสงเหนือ  9 วัน 7 คนื โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 
 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 
[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมดัจาํแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 



 

 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกบัทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก. และมากกวา 1 ช้ิน สาํหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ และคา
น้ําหนักเกินจากทางสายการบนิกําหนดเกินกวา 23 ก.ก. และมากกวา 1 
ช้ิน , คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�า
เดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (48 ดอลลารสหรัฐ) 



 

 

6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลารสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด  

***กรณทีี่จําเปนตองมีการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ อาจจะ
จําเปนตองออกตัว๋ลวงหนากอนเดินทางเปนเวลา 4 เดือนกอนเดินทาง 
หากมีการยกเลิกหลงัจากออกตัว๋แลว ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง*** 



 

 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
10,000 บาท  
***กรณทีี่จําเปนตองมีการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ อาจจะ
จําเปนตองออกตัว๋ลวงหนากอนเดินทางเปนเวลา 4 เดือนกอนเดินทาง 
หากมีการยกเลิกหลงัจากออกตัว๋แลว ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เก็บ
คาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริง*** 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ
คาใชจายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง
และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา
ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 


