
 

 

รหสัทวัร GOH1903910 
ทัวรรัสเซีย AURORA RUSSIA มอสโคว ซารกอรส มูรมันสค เซนตปเตอรเบิรก  
9วัน 6คืน (EK) 
เนินเขาสแปรโรว โบสถโฮลีทรินิต้ี  โบสถอัสสมัชัญ สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ลองเรือดนิเนอร
แมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว วิหารเซนต ซาเวียร  จตุัรัสแดง พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอร่ี  
ละครสตัว หมูบานซามิ  ฟารมสุนัขฮัสกี ้ น่ังรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน  ขับรถสโนวโม
บิล -มูรมันสค  ตามลาแสงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8  
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส  เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว – อิสระชอปปم�งถนนอารบตั 
03.30 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 
07.15 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ 
09.15 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบนิอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นาํเดินทาง
สูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง
มอสโควไดทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตกึที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากน้ี
ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูต้ังอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซือ้
และตอรองราคาไดดวย และนําทานเดินทางสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนน
คนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก ราน
น่ังเลน รานอาหารมากมาย และยงัมศิีลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปน
เลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– อิสระชอ้ปปิ�งถนนอารบัต 
วนัที� �. ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิิตี �  - โบสถอ์ัสสมัชญั - สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์-  ลอ่งเรอืดินเนอรแ์ม่น ํ�าใจกลางกรุงมอสโคว ์ 
วนัที� �  วิหารเซนต ์ซาเวียร ์–  จตัรุสัแดง –  อิสระชอ้ปปิ�งหา้ง GUM -  พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี� – ละครสตัว ์
วนัที� �. มอสโคว ์(บินภายใน) มรูมนัสค ์– พิพิธภัณฑเ์รอืทาํลายนํ�าแข็งพลงันิวเคลยีร ์– อนสุาวรยีอ์โลชา - ตามลา่แสงเหนือ 
วนัที� �. หมู่บา้นซามิ – ฟารม์สนุขัฮัสกี� – นั�งรถสนุขัลากเลื�อนและกวางลากเลื�อน – ขบัรถสโนวโ์มบิล - มรูม์นัสค ์– ตามลา่แสงเหนือ 
วนัที� �. มรูม์นัสค ์(บินภายใน) เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ - พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ - ชมระบาํพื �นเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
วนัที� �. มหาวิหารเซนทไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – โบสถห์ยดเลอืด  - พระราชวงัแคทเธอรนี –  อิสระชอ้ปปิ�ง OUTLET - สนามบิน 
วนัที� �. ดไูบ – กรุงเทพฯ 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 ซารกอรส – โบสถโฮลทีรินิตี้  - โบสถอสัสมัชัญ - สถานีรถไฟใตดินกรงุมอสโคว 
-  ลองเรือดินเนอรแมน้ําใจกลางกรงุมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ 

เพราะเมืองซากอรสไดเปนทีต้ั่งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17  เปนที่แสวงบุญทีศั่กด์ิสิทธิข์องประเทศ เปนวทิยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวทิยาลัยสงฆ เขาชม
โบสถโฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมอืงมียอดโดม
หัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงิน
ของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดินทางมา
สักการะดวยการจูบฝาโลงศพ เขาชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) 
โบสถทีม่คีวามสวยงามมากของเมือง มกีารสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 
1559-1585เลียนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่จตุรัสวหิารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตง
ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหา
ราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสาํหรับประกอบพธิีของพระสงัฆราชและที่
สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการ
ใหเหมอืนหอระฆังที่จตุัรัสวิหารแหงพระราชวงัเครมลิน แตที่น่ีสูงกวาชมบอน้ําศักด์ิสิทธิ์ 



 

 

(Chapel Over the Well)  ที่ซมึขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับสูมอสโคว เพื่อนําทานเขาชมสถานีรถไฟใตดินกรงุมอสโคว ถอืได

วามคีวามสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวง แรกสดุ
ที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตง
ภายในสถานีน้ันเปนลกัษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สราง
ขึ้นเพื่อระลึกถงึคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสือ่ออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพ
สลักนูนต่ํา 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานสัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise ลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ดืม่
ด่ํารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณทีน่าประทับใจ 

ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 วิหารเซนต ซาเวียร – จัตุรสัแดง – อิสระชอปปم�งหาง GUM -  พระราชวังเครม
ลิน – พิพิธภณัฑอารเมอรี ่– ละครสัตว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมวหิารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หาม

ถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ
แหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที ่1 
ใชเวลากอสรางนานถงึ 45 ป จากน้ันนําทานชมจัตุรสัแดง (Red Square) ลาน
กวางใจกลางเมอืงที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัตศิาสตรของรัสเซียไมวาจะ
เปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมอืง สรางในสมัย
คริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจดังานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันป
ใหม วันชาต ิวันแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกคร้ังที ่2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัส
แดงเปนทีต้ั่ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซลิ(Saint 
Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิ
เออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ทาํมาจาก
ทับทมิ น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดบั ไวเมื่อปค.ศ.1995 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเย่ียมชมหางสรรพสนิคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่

เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จาํหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เส้ือผา 
เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เกบ็ศพสราง
ดวยหินออนสีแดง ภายในมศีพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู จากนัน้นํา
ทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของ
พระเจาซารทกุพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตป
เตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอช่ัน โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสมัชัญ ซึง่เปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธกีรรมที่สาํคญั เชน การประกอบพิธบีรมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองค จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ



 

 

สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพือ่นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง
การหลอทาํใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารทีม่ีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยงัไมเคยมีการใชยงิเลย ทาํดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมพีิธกีรรมทาง
ศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภณัฑอารเมอรี่ 
(The Kremlin Armory ) เปนพิพธิภัณฑทีเ่กาแกที่สดุของรัสเซียเพื่อเปนที่เกบ็
สะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เกบ็สะสม
ของมคีาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถงึชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพพิิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่อีก 2 ทีอ่ยูที่อังกฤษและอิหราน  

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทานชมการแสดงละครสตัว (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 ** 
กรณีละครสตัวงดการแสดงโดยไมมกีารแจงลวงหนา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงืน 1,000.- บาท ** 

ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 5 มอสโคว (บินภายใน) - มูรมันสค – พิพิธภณัฑเรือทําลายน้ําแขง็พลังนิวเคลียร – 
อนุสาวรียอโลชา - ตามลาแสงเหนือ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทาํการเช็คอินสัมภาระ 
..... น. ออกเดินทางสูเมืองมมูันสค โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..  

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30  ช.ม.) 
..... น. ถึงเมืองมูรมันสค (Murmansk) เปนเมอืงทาของรัฐมรูมันสค ออบ-ลาสต 

(Murmansk Oblast) ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไป
ในมหาสมุทร เปนเมืองที่อยูติดกบัประเทศฟนแลนด และนอรเวย ซึง่เปนเมอืงทาที่
สําคัญในการมุงหนาออกสูอารคตกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเขาชมพิพิธภณัฑเรือทาํลายน้ําแขง็พลังนิวเคลียร (Nuclear powered 

Icebreakers) รุน Lenin ซึง่เปนเรือทําลายน้ําแขง็พลงันิวเคลียรรุนแรก เปดตวัเมื่อ
ป ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวได
เขาชม จอดเทียบทาอยูที่เมอืงมูรมันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลาํน้ีใชตัดน้ําแข็ง
เพื่อเปดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมทุรในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยงัมีเรือที
ปฏิบัติการตัดน้ําแข็งอยู (พิพธิภัณฑเรือ จะปดทําการในวันจันทรและอังคาร และเปด
บริการหลงัเวลา 12.00 น. หากไมสามรถเขาชมภายในได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์คืน
เงินทานละ 10 USD) จากน้ันนําทานชมอนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ที่
สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกบัเหลาทหารกองทพัของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลงัเพื่อ
หยุดยัง้การรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูงถงึ 35.5 เมตร สูงเปนอันดับ
สองของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก 
 
 
 
 

เขาสูทีพั่ก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา 
นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาต ิที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได 
โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮัสกี้ – น่ังรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – ขับ
รถสโนวโมบิล - มูรมันสค – ตามลาแสงเหนือ 

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

จะไดสมัผัสถึงวถิีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซา
มิที่ใชชีวติอาศัยอยูต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถชีึวติด้ังเดิมชมสตัวเมืองหนาว เชน กวางเรน
เดียร (Reindeer) หมาป�า (Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง รวมทัง้เปน
เปนสัตวเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮสักี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความ
นารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุทีฉ่ลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว 
ซึ่งชาวแลปป�ไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ใหทานได
สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสนัุขฮัสกีล้ากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่
ฟารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะ
อบอุน สมัผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer 
Sledding) และนําทานขบัรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลุยหมิะ ใหทานได
สนุกตื่นเตนกับลานน้ําแขง็กวางใหญ ซึง่เปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยาง
ยิ่งนําทานเดินทางสูเมืองมูรมันสค (Murmansk) 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา 

นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาต ิที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ
แสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได 
โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม*** 



 

 

วันที่ 7 มูรมันสค (บินภายใน) - เซนตปเตอรเบิรก - พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ - ชมระบํา
พ้ืนเมือง ณ พระราชวงันิโคลัส 

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

(ใชเวลาบินประมาณ  2.30 ช.ม.) 
 เดินทางถึงนครเซนตปเตอรเบิรก  (St.Petersberg) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานชมความงดงามของนครเซนตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ที่สรางโดย

พระเจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นําชม
ความยิ่งใหญของพระราชวังฤดหูนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ 
มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาล
ที่ 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปจจุบันพระราชวงัน้ีไดถกูใชเปน 
เขาชมพิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้า
คาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทัง้ภาพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด 
ดาวินซ่ี, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จดัเปนพพิิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและ
ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

นําทานชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส 
(Nicholas Palace) ที่มีช่ือเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตง
กายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซึง่ทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึง่ในชวง
พักการแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชม
เปญ, วอดกา เปนตน 

ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 8 มหาวหิารเซนทไอแซค – ป�อมปเตอรแอนดพอล – โบสถหยดเลอืด  - พระราชวัง
แคทเธอรนี –  อสิระชอปปم�ง OUTLET - สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมมหาวหิารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช่ือวาเปน

มหาวหิารที่สวยงามที่สดุ และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวย
โมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยาง
มาก จากน้ันนําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่ง
ในอดีตเคยใชเปนทีคุ่มขงันักโทษทางการเมอืงเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับ
นครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานทีเ่ก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมา
นอฟทกุพระองค จากน้ันนําทานถายรูปกบัโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s 
Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถกูลอบปลงพระ
ชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพือ่เปนอนุสรณแดพระบิดา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ 

(Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะ
แบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายใน
ประกอบดวยหองหบัตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  (Amber Room)  ที่ทกุทาน
จะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตล จากน้ันนําทาน
เดินทางสู Outlet Village Pulkovo เอาทเลทแหงแรกของเซนตปเตอรสเบิรก ทีม่ี
สินคาหลากหลาย ทั้งแบบลกัชัวร่ีแบรนดพรีเมีย่ม ของตกแตงบาน และสปอรตแบรนด 
ลดราคา 30% – 70% ตลอดทัง้ป อิสระใหทานชอปปم�งเลือกซือ้สินคาแบรนดตางๆตาม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที ่ EK 176 
** คณะเดินทางวันที่ 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถงึดูไบ เวลา 
06.50 น. ** 

  
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.35 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ 
09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 372 
 ** คณะเดินทางวันที่ 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ 

เวลา 18.55 น. ** 
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 
***************************************************** 

 



 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพยีง 
AURORA RUSSIA รัสเซีย 9 วัน 6 คนื 

มอสโคว – ซารกอรส – มูรมันสค – เซนตปเตอรเบริก 
โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสรมิเตยีง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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.- 
หนังสือเดนิทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา
แลวเทาน้ัน 
2.        สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอีายกุารใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพือ่ทํา
การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 
3.        หากทานทีต่องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจงัหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
 
4.        หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงตดิตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 



 

 

1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
  ** ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได ** 
 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 คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 
ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น (42 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูเอสดอลลาร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะได
เปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกั
ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่
มีขนาดกะทดัรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 


