รหัสทัวร GOH1903910

ทัวรรัสเซีย AURORA RUSSIA มอสโคว ซารกอรส มูรมันสค เซนตปเตอรเบิรก

9วัน 6คืน (EK)

เนินเขาสแปรโรว โบสถโฮลีทรินิตี้ โบสถอัสสัมชัญ สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ลองเรือดินเนอร

แมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว วิหารเซนต ซาเวียร จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ละครสัตว หมูบา นซามิ ฟารมสุนัขฮัสกี้ นัง่ รถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน ขับรถสโนวโม
บิล -มูรม
 ันสค ตามลาแสงเหนือ

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อิสระช้อปปิ งถนนอารบัต
วันที . ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่นาใจกลางกรุ
ํ
งมอสโคว์
วันที วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – จัตรุ สั แดง – อิสระช้อปปิ งห้าง GUM - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี – ละครสัตว์
วันที . มอสโคว์ (บินภายใน) มูรมันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายนําแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรียอ์ โลชา - ตามล่าแสงเหนือ
วันที . หมู่บา้ นซามิ – ฟาร์มสุนขั ฮัสกี – นังรถสุนขั ลากเลือนและกวางลากเลือน – ขับรถสโนว์โมบิล - มูรม์ นั สค์ – ตามล่าแสงเหนือ
วันที . มูรม์ นั สค์ (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ชมระบําพืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที . มหาวิหารเซนท์ไอแซค – ป้อมปี เตอร์แอนด์พอล – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังแคทเธอรีน – อิสระช้อปปิ ง OUTLET - สนามบิน
วันที . ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว – อิสระชอปปﻤงถนนอารบัต

03.30 น. ออกเดินทางสูด
 ูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377
07.15 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ

09.15 น. ออกเดินทางตอสูก
 รุงมอสโคว โดยสายการบินอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133

13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) ผานขัน
้ ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําเดินทาง
สูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง

มอสโควไดทงั้ เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากนี้
ยังมีแผงลอยขายของทีร่ ะลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซือ
้

และตอรองราคาไดดว ย และนําทานเดินทางสูถ
 นนอารบัต (Arbat Street) เปนถนน

คนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก ราน
นั่งเลน รานอาหารมากมาย และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปน

เลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย

คํ่า

ที่พก
ั
วันที่ 3
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เขาสูทพ
ี่ ัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา
ซารกอรส – โบสถโฮลีทรินต
ิ ี้ - โบสถอส
ั สัมชัญ - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
- ลองเรือดินเนอรแมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเ มืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ

เพราะเมืองซากอรสไดเปนทีต
่ งั้ ของศาสนสถานที่ใหญที่สด
ุ และเกาแกที่สุด ใน

คริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญทีศ
่ ักดิ์สิทธิข์ องประเทศ เปนวิทยาลัยสอน

ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ เขาชม
โบสถโฮลีทรินต
ิ ี้ (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดม
หัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงิน

ของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนทีศ
่ รัทธาจะเดินทางมา

สักการะดวยการจูบฝาโลงศพ เขาชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)
โบสถทม
ี่ ค
ี วามสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ.

1559-1585เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตง
ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหา
ราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่

สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการ

ใหเหมือนหอระฆังที่จต
ั ุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่นี่สูงกวาชมบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์

กลางวัน
บาย

(Chapel Over the Well) ที่ซม
ึ ขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสูม
 อสโคว เพื่อนําทานเขาชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือได
วามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุด
ที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นาํ มาตกแตง

ภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สราง
ขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรษ
ุ ซึ่งจะสือ
่ ออกมาในรูปของงานปﻤน รูปหลอ ภาพ
สลักนูนตํา่

คํ่า

ที่พก
ั

นําทานสัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise ลองเรือไปตามแมนาํ้ Moskva ดืม
่
ดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝﻤงแมนํ้าเปนอีกหนึ่งประสบการณทน
ี่ าประทับใจ

เขาสูทพ
ี่ ัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา

วันที่ 4
เชา

วิหารเซนต ซาเวียร – จัตุรส
ั แดง – อิสระชอปปﻤงหาง GUM - พระราชวังเครม
ลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – ละครสัตว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หาม

ถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ
แหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1
ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป จากนั้นนําทานชมจัตุรส
ั แดง (Red Square) ลาน

กวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสาํ คัญในประวัตศ
ิ าสตรของรัสเซียไมวาจะ
เปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัย

คริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจด
ั งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันป

ใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัส
แดงเปนทีต
่ ั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint

Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิ

เออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํ มาจาก
กลางวัน
บาย

ทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเยี่ยมชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่
เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา

เครื่องสําอาง นํ้าหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสราง

ดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ
 นแทนหินมีโลงแกวครอบอยู จากนัน
้ นํา

ทานเขาสูภ
 ายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ
พระเจาซารทก
ุ พระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตป
เตอรสเบิรก
 ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ

ประเทศ นําทานสูจต
ั ุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถ

อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึง่ เปนโบสถที่

สําคัญใชในงานพิธก
ี รรมที่สาํ คัญ เชน การประกอบพิธบ
ี รมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองค จากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ

สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพือ
่ นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง

การหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารทม
ี่ ีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยงั ไมเคยมีการใชยงิ เลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธก
ี รรมทาง

ศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่
(The Kremlin Armory ) เปนพิพธิ ภัณฑทเี่ กาแกที่สด
ุ ของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บ

สะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบน
ั เปนสถานที่เก็บสะสม
ของมีคาที่ดท
ี ี่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20

พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหนึง่ ในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัตขิ องพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่ อีก 2 ทีอ
่ ยูที่องั กฤษและอิหราน

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน 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 **

กรณีละครสัตวงดการแสดงโดยไมมก
ี ารแจงลวงหนา ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ที่พัก

คืนเงืน 1,000.- บาท **

เขาสูทพ
ี่ ัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา

วันที่ 5
เชา
..... น.
..... น.

มอสโคว (บินภายใน) - มูรมันสค – พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร –
อนุสาวรียอโลชา - ตามลาแสงเหนือ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ

ออกเดินทางสูเมืองมูมันสค โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

ถึงเมืองมูรมันสค (Murmansk) เปนเมืองทาของรัฐมูรมันสค ออบ-ลาสต

(Murmansk Oblast) ตัง้ อยูบริเวณอาวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไป
ในมหาสมุทร เปนเมืองที่อยูต
 ด
ิ กับประเทศฟนแลนด และนอรเวย ซึง่ เปนเมืองทาที่

กลางวัน
บาย

สําคัญในการมุง หนาออกสูอารคติก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายนํา้ แข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered

Icebreakers) รุน Lenin ซึง่ เปนเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเมื่อ
ป ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดใหนก
ั ทองเที่ยวได
เขาชม จอดเทียบทาอยูท
 ี่เมืองมูรม
 ันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลํานี้ใชตัดนํา้ แข็ง
เพื่อเปดทางนํ้าแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยังมีเรือที

ปฏิบต
ั ิการตัดนํ้าแข็งอยู (พิพธิ ภัณฑเรือ จะปดทําการในวันจันทรและอังคาร และเปด

บริการหลังเวลา 12.00 น. หากไมสามรถเขาชมภายในได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืน

เงินทานละ 10 USD) จากนั้นนําทานชมอนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ที่

สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกบ
ั เหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อ

หยุดยัง้ การรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปﻤนขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเปนอันดับ
คํ่า

ที่พก
ั

สองของรัสเซียและมีนาํ้ หนักกวา 5,000 ตัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เขาสูทพ
ี่ ัก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา

นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่

ทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ

แสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได
โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูก
 ับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม***

วันที่ 6
เชา

หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – ขับ
รถสโนวโมบิล - มูรมันสค – ตามลาแสงเหนือ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูห
 มูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบ
 านชาวพื้นเมืองซามินี้ ทาน

จะไดสม
ั ผัสถึงวิถีชวี ิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซา
มิที่ใชชีวต
ิ อาศัยอยูตงั้ แตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ

คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถชึ ีวต
ิ ดั้งเดิมชมสัตวเมืองหนาว เชน กวางเรน

เดียร (Reindeer) หมาปา (Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง รวมทัง้ เปน
กลางวัน

เปนสัตวเศรษฐกิจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสูฟ
 ารมสุนัขพันธุฮส
ั กี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความ

นารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุทฉ
ี่ ลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว
ซึ่งชาวแลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธุน
 ี้เพื่อใชในการลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือหิมะ ใหทานได
สัมผัสประสบการณนงั่ รถเทียมสุนัขฮัสกีล
้ ากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่

ฟารมนี้จะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะ
อบอุน สัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer

Sledding) และนําทานขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ใหทา นได

สนุกตื่นเตนกับลานนํา้ แข็งกวางใหญ ซึง่ เปนประสบการณสด
ุ สนุกและเราใจเปนอยาง
ยิ่งนําทานเดินทางสูเ มืองมูรมน
ั สค (Murmansk)

คํ่า

ที่พก
ั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เขาสูทพ
ี่ ัก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา

นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่

ทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ
แสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได
โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูก
 ับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม***

วันที่ 7
เชา

….. น.

กลางวัน
บาย

มูรมันสค (บินภายใน) - เซนตปเตอรเบิรก
 - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ชมระบํา
พื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสูนครเซนตปเตอรเบิรก โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

เดินทางถึงนครเซนตปเตอรเบิรก
 (St.Petersberg)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมความงดงามของนครเซนตปเตอรสเบิรก
 (St. Petersburg) ที่สรางโดย
พระเจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรบ
ั ฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นําชม

ความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ

มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาล
ที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถก
ู ใชเปน

เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้า

คาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทัง้ ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด
ดาวินซี,่ ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและ
ใหญที่สุดของโลกแหงหนึง่

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําทานชมการแสดงศิลปะพืน
้ เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส

(Nicholas Palace) ที่มช
ี ื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตง
กายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซึง่ ทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึง่ ในชวง

พักการแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชม
ที่พก
ั
วันที่ 8
เชา

เปญ, วอดกา เปนตน

เขาสูทพ
ี่ ัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา
มหาวิหารเซนทไอแซค – ปอมปเตอรแอนดพอล – โบสถหยดเลือด - พระราชวัง
แคทเธอรีน – อิสระชอปปﻤง OUTLET - สนามบิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชอ
ื่ วาเปน

มหาวิหารที่สวยงามที่สด
ุ และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรป
ู ภาพที่สรางดวย
โมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศก
ั ดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนที่นับถือของชาวเมืองอยาง

มาก จากนั้นนําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่ง
ในอดีตเคยใชเปนทีค
่ ม
ุ ขังนักโทษทางการเมืองเปนปอมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับ

นครเซ็นตปเตอรสเบิรก
 ปจจุบันใชเปนสุสานทีเ่ ก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมา
นอฟทุกพระองค จากนั้นนําทานถายรูปกับโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s

Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระ

กลางวัน
บาย

ชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพือ
่ เปนอนุสรณแดพระบิดา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ

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

ประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน (Amber Room) ที่ทก
ุ ทาน
จะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตล จากนั้นนําทาน

เดินทางสู Outlet Village Pulkovo เอาทเลทแหงแรกของเซนตปเตอรสเบิรก
 ทีม
่ ี

สินคาหลากหลาย ทั้งแบบลักชัวรี่แบรนดพรีเมีย
่ ม ของตกแตงบาน และสปอรตแบรนด

ลดราคา 30% – 70% ตลอดทัง้ ป อิสระใหทานชอปปง ﻤเลือกซือ
้ สินคาแบรนดตา งๆตาม

อัธยาศัย อาทิ ADIDAS , BOSS , CALVIN KLEIN , EKONIKA , GEOX ,

GUESS , JOOP, IMPERIA SUMOK, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL
KORS, NIKE, PUMA ฯลฯ

18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

23.25 น. ออกเดินทางกลับสูด
 ูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที่ EK 176

** คณะเดินทางวันที่ 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถึงดูไบ เวลา
06.50 น. **

วันที่ 9

ดูไบ – กรุงเทพฯ

06.35 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ

09.30 น. ออกเดินทางตอสูก
 รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372

** คณะเดินทางวันที่ 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ
เวลา 18.55 น. **

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************************************

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง

AURORA RUSSIA รัสเซีย 9 วัน 6 คืน

มอสโคว – ซารกอรส – มูรมันสค – เซนตปเตอรเบิรก

กําหนดการเดินทาง

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

ผูใหญพก
ั

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

ทานละ

ทานละ

ทานละ

2-3 ทาน

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ไมรวมตั๋ว

พักเดี่ยวเพิม
่

ทานละ

ทานละ

28 ม.ค.-05 ก.พ. 63

69,900.-

69,900.-

69,900.-

49,100.-

6,900.-

18-26 ก.พ. 63

69,900.-

69,900.-

69,900.-

49,100.-

6.900.-

25 ก.พ.-04 มี.ค. 63

72,900.-

72,900.-

72,900.-

52,100.-

6,900.-

23-31 มี.ค. 63

72,900.-

72,900.-

72,900.-

52,100.-

6,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท
 ี่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอ
 ยกวา 6 เดือน เพือ
่ ทํา

แลวเทานั้น

การจองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3.

หากทานทีต
่ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด) ใหทา น

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
4.

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปน
หมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด

อัตราคาบริการนี้รวม

1

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.
5.

6.
7.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)

** ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิม
่ เติมกับทางบริษัทได **

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 คาเครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1

ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

3.

คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

5.

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (42 ยูเอสดอลลาร)

4.
6.

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูเอสดอลลาร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่ มีคาใชจา ย
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตัว๋ เครือ
่ งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ
3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมีคุณสมบัตต
ิ รง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี า งกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอน
ื่ ไดอยาง

รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉก
ุ เฉินได (นํา้ หนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นงั่ Long

leg ขึ้นอยูก
 ับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจา ยทัง้ หมด

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

3.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษท
ั และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ

6.

คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตองเสีย

คาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซา
7.

ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวา เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room)

หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหอ
 งพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะได
เปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
3.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มอ
ี ุณหภูมต
ิ ํ่า

กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิดความเหมาะสม
4.

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํา้ ซึ่งขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

