รหัสทัวร GOH1903960

ทัวรรัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว มูรมันสค
เซนตปเตอรสเบิรก ตามลาแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน (TG)

มอสโคว มูรมันสค อนุสาวรียอโลชา ขับรถสโนวโมบิล หมูบานซามิ
ฟารมสุนัขฮัสกี้ นัง่ รถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน มูรมันสค
นครเซนตปเตอรเบิรก พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังนิโคลัส

ปอมปเตอร แอนด พอล พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ มหาวิหารเซนตไอแซค

ถายรูปคูกับโบสถหยดเลือด ถนนเนฟสกี้ ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน

เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม
ตามลาแสงเหนือเต็มอิ่ม | นัง่ รถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลื่อน | พระราชวังเครมลิน |

พิพิธภัณฑอวกาศ | ลองเรือแมนํ้ามอสโคว | ชมโชวพระราชวังนิโคลัส| ขับขี่สโนวโมบิล| เขาชม
พระราชวังฤดูหนา;

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ – มอสโคว์
วันที . มอสโคว์ – (บินภายใน) มูรม์ นั สค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรียอ์ โลชา – ขับขีสโนว์โมบิล – นําท่านตามล่า
แสงเหนือ
วันที . หมู่บา้ นซามิ – ฟาร์มสุนขั ฮัสกี – นังรถสุนขั ลากเลือนและกวางลากเลือน – มูรม์ นั สค์ – นําท่านตามล่าแสงเหนือ
วันที . มูรม์ นั สค์ – (บินภายใน) นครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมระบําพืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที . ชมป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคูก่ บั โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี
วันที . นังรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหาร
ระหว่างล่องเรือแม่นาใจกลางกรุ
ํ
งมอสโคว์
วันที . มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี – จัตรุ สั แดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์
วันที . IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน
วันที . กรุงเทพฯ

วันที่ 1

11.00 น.

14.00 น.

20.20 น.

ที่พัก

กรุงเทพฯ – มอสโคว

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4

เคานเตอร H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก

ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย TG974

ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 2
เชา
.... น.
.... น.

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

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูส
 นามบินมอสโคว

ออกเดินทางสูมูรมันสค โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

ถึงสนามบินมูรม
 ันสค หลังจากรับสัมภาระแลว โดยเมืองมูรมันสค (Murmansk)

เปนเมืองทาของรัฐมูรม
 ันสค ออบ-ลาสต (Murmansk Oblast) ตั้งอยูบริเวณอาว
โคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เปนเมืองทีอ
่ ยูติดกับ

กลางวัน
บาย

ประเทศฟนแลนด และนอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาที่สําคัญในการมุงหนาออกสูอารคติก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายนําแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered
Icebreakers) รุน Lenin ซึง่ เปนเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัว
เมื่อป ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดให

นักทองเที่ยวไดเขาชม จอดเทียบทาอยูที่เมืองมูรมน
ั สค (Murmansk) ในอดีตเรือ
ลํานี้ใชตัดนํ้าแข็งเพื่อเปดทางนํ้าแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยใน

ปจจุบันยังมีเรือทีปฏิบต
ั ิการตัดนํ้าแข็งอยู ***กรณีที่ไมสามารถเขาชมพิพิธภัณฑ

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําทานถายรูปดานนอกและคืนเงินจํานวน 10 USD
*** จากนั้นนําทานชมอนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ที่สรางขึ้นเพื่อ

อุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุก
คืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปﻤนขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเปนอันดับสองของ
รัสเซียและมีนํ้าหนักกวา 5,000 ตัน จากนั้นนําทานขับรถสโนโมบิล (Snow
mobile) ตะลุยหิมะ ใหทานไดสนุกตื่นเตนกับลานนํ้าแข็งกวางใหญ ซึ่งเปน

คํ่า

ที่พัก

ประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูที่พัก AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่

ทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis)
จะปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน *** การพบเห็น

ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม***

วันที่ 3
เชา

หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนข
ั ลากเลือ
่ นและกวางลากเลื่อน –
มูรมันสค – นําทานตามลาแสงเหนือ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูห
 มูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามินี้
ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชวี ิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาว

พื้นเมืองซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรษ
ุ ในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโค
ลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวต
ิ ดั้งเดิมชมสัตวเมืองหนาวเชน

กวางเรนเดียร (Reindeer) หมาปา (Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง
กลางวัน
บาย

รวมทั้งเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสูฟ
 ารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความ

นารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขต
หนาว ซึ่งชาวแลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธุนี้เพื่อใชในการลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือหิมะ
ใหทานไดสัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky

Sledding) โดยที่ฟารมนี้จะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมือง กับ
บรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน

สัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer
Sledding)นําทานเดินทางสูเ มืองมูรมันสค (Murmansk)

คํ่า

ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis)
จะปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามคํ่าคืน *** การพบเห็น

ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม***

วันที่ 4
เชา

.... น.
.... น.

กลางวัน

มูรมันสค – (บินภายใน) นครเซนตปเตอรเบิรก - พระราชวังแคทเธอรีน ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

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

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
เดินทางถึงนครเซนตปเตอรเบิรก


รับประทานอาหารกลางวัน

** ในกรณีที่ไฟทภายในออกเดินทางตอนเที่ยง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยน
โปรแกรมเปนคืนเงินสดใหทานละ 15 USD ไวสําหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

บาย

ภายในสนามบิน **

เดินทางสูเ มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เปนที่
ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน

ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถก
ู ควบคุมตัวจากกลุมของ

คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ โรมา
นอฟที่ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine

Palace) ภายในพุชกิน
้ วิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสาน
โดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟาสดใส
มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะ

หองอําพัน (Amber Room) ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวน
อันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปง ﻤสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส

(Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตง

กายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพัก

การแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ,
ที่พัก
วันที่ 5
เชา

วอดกา เปนตน

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา
ชมปอมปเตอร แอนด พอล - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ – มหาวิหารเซนตไอแซค
– ถายรูปคูกับโบสถหยดเลือด - ถนนเนฟสกี้

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีต

เคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนปอมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนคร
เซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมา
นอฟทุกพระองค จากนั้นนําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s

Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของ

โลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหง
กลางวัน
บาย

นี้เปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป
่ ระกอบดวย
หองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือน
รัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปจจุบน
ั

พระราชวังนี้ไดถก
ู ใชเปน เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)
ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกร
เอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเปน

พิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ง จากนั้นนําทานถายรูป
กับโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรางขึ้นบน

บริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่

3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา นําทานตอไปยัง ถนนชอปปง เนฟสกี้
(Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนนั้นไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยาน

การคาสายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่
คํ่า

ที่พัก

วันที่ 6
เชา

.... น.
.... น.

กลางวัน
บาย

ระลึก

อิสระอาหารตํ่าตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา
นั่งรถไฟดวน SAPSAN TRAIN สูกรุงมอสโคว – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอส
โค – วิหารเซนตซาเวียร – ถนนอารบัต – รับประทานอาหารระหวางลองเรือ
แมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูกรุงมอสโคว นําทานขึ้น
รถไฟ SAPSAN TRAIN (ใชเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุงมอสโคว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของ

สถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพ
โซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของ
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดี
ของวีรบุรษ
ุ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปﻤน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาด

ประดับลวดลายแบบโมเสก นําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว จากนั้นนําทานเขา

ชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพ
ดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหง
ชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1
ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป

จากนั้นนําทานสูถ
 นนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1

กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน รานอาหาร

มากมาย และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปด
หมวกอีกดวย

คํ่า

นําทาน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu

รับประทานอาหารระหวางลองเรือไปตามแมนํ้า Moskva ดื่มดํ่ารับ

บรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
ที่พัก
วันที่ 7
เชา

อาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝﻤงแมนํ้าเปนอีกหนึ่งประสบการณที่นาประทับใจ
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง –
วิหารเซนทบาซิล – ละครสัตว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มี

ประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนน

ที่สุดในยุโรป นําทานชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปน

เวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบัน

สถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน
และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของ
กลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s

Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิ

เออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท
่ ํามา
จากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995
ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแก
ของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา

เครื่องสําอาง นํ้าหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสราง
ดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู
กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บาย

นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่

ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยาย

ไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิ

เอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ
ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรม

ราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค จากนัน
้ ชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระ
นางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆัง

แตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มี
ความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยงิ เลย ทําดวยบรอนซ

นํ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชม

ดานใน) นําเขาชมพิพธ
ิ ภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปน

พิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวง

คริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีทส
ี่ ุดของรัสเซีย
จากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปน

หนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ
คํ่า

ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควร

พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก

15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของ

ที่ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครัง้ การงดการแสดงไมมก
ี าร
ที่พัก
วันที่ 8
เชา

แจงลวงหนา ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑอวกาศ – เนินเขาสแปรโรว – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานได
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถก
ู ที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา
แมลูกดก, ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย นําทานสู

เขาพิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชม

การจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวตางๆ ซึ่ง
พิพิธภัณฑแหงนี้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและการ

พัฒนาของการเดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สิ่งจัด
แสดงตางๆ ไมวาจะเปนกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ ชิ้นสวนยานอวกาศ
กลางวัน

รวมทั้งสุนัขที่เคยขึน
้ ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําเดินทางสูเ นินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางใน
สมัยสตาลิน

คํ่า

19.00 น.

22.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG975

*** คณะออกเดินทางวันที่ 25มี.ค. 63 ออกเดินทางกลับเวลา 22.05 น. และ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น.***

วันที่ 9

10.50 น.

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิ์ภาพ

ราคาแนะนําเพียง

RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว มูรมันสค

เซนตปเตอรสเบิรก ตามลาแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย

กําหนดการ
เดินทาง

15 -23 ม.ค. 63
25 ม.ค. –

02 ก.พ. 63
30 ม.ค. –

07 ก.พ. 63
06 – 14 ก.พ. 63
08 – 16 ก.พ. 63
15 – 23 ก.พ. 63
22 ก.พ. –

01 มี.ค. 63
4 – 12 มี.ค. 63
11 – 19 มี.ค. 63
18 – 26 มี.ค. 63
25 มี.ค. –

02 เม.ย. 63

ผูใหญ

พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป

แตไมถึง12ป
[มีเตียง]

พักกับผูใหญ
1 ทาน

เด็กอายุ2ป

แตไมถึง12ป
[มีเตียง]

พักกับผูใหญ
2 ทาน

เด็กอายุ2ป

แตไมถึง7ป
[ไมมีเตียง]
พักกับ
ผูใหญ

2 ทาน

ราคา

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พัก
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

3.

4.

5.

6.

เทานั้น

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตา งจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน
้

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทัง้

แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมค
ี วามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.
5.

6.
7.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซือ
้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตงั้ แตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษท
ั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก. และมากกวา 1
ชิ้น สําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ และคานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน

กวา 23 ก.ก. และมากกวา 1 ชิ้น , คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรค
ประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

3.

คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

5.

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (48 ดอลลารสหรัฐ)

4.
6.

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลารสหรัฐ)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่ มีคาใชจาย
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ
3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรี า งกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยาง

รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ป
ี ญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long

leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด

***กรณีที่จําเปนตองมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ อาจจะจําเปนตองออกตั๋ว

ลวงหนากอนเดินทางเปนเวลา 4 เดือนกอนเดินทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋ว
2.

แลว ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง***

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

***กรณีที่จําเปนตองมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ อาจจะจําเปนตองออกตั๋ว

ลวงหนากอนเดินทางเปนเวลา 4 เดือนกอนเดินทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋ว
แลว ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง***

3.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษท
ั ตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
7.

ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่

คืนคาทัวรทั้งหมด

ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
2.

3.

4.

ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่
มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

