
 

 

 

 

 

 

 

ตามลา่แสงเหนือเต็มอ่ิม | นัง่รถสนุขัลากเลือนและกวางลากเลื่อน | พระราชวงัเครมลิน | พิพิธภณัฑ์อวกาศ 

| ลอ่งเรือแม่น า้มอสโคว์ | ชมโชว์พระราชวงันิโคลสั| ขบัขี่สโนว์โมบิล| เข้าชมพระราชวงัฤดหูนาว 

               ราคาแนะน าเพียง 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์ 

11.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H,J 
สายการบนิไทย โดยมเีจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดนิทางต่อสูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG974 
20.20 น. ถงึสนามบินดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

ไทย 5 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่
พกั 

ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั DELTA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 2 
มอสโคว ์– (บินภายใน) มูรม์นัสค ์– พิพิธภณัฑ์เรือทาํลายน้ําแขง็พลงันิวเคลียร ์– อนุสาวรีย์
อโลชา – ขบัรถสโนวโ์มบิล – นําท่านตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 น าท่านเดนิทางสูส่นามบินมอสโคว ์
 .... น. ออกเดนิทางสูม่รูม์นัสค ์โดยสายการบนิ ….. เทีย่วบนิที.่.…..  

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 
.... น. ถงึสนามบนิมูรม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ โดยเมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) เป็นเมอืงท่าของ

รฐัมูรม์นัสค ์อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมแีหลมโคลา
ยื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมอืงที่อยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอร์เวย ์ซึ่งเป็นเมอืงท่าที่ส าคญัใน
การมุง่หน้าออกสูอ่ารค์ตกิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือทําลายนํ้าแขง็พลงันิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) 

รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลด
ประจ าการแลว้ ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑไ์ดใ้หน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบท่าอยู่ทีเ่มอืงมรูม์นัสค ์
(Murmansk) ในอดตีเรอืล านี้ใช้ตดัน ้าแข็งเพื่อเปิดทางน ้าแขง็ให้เรอืเดนิสมุทรในการขนส่งสนิค้า 
โดยในปัจจุบนัยงัมเีรอืทปีฏบิตักิารตดัน ้าแขง็อยู่ ***กรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมพิพิธภณัฑ์ได้ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ินําท่านถ่ายรปูด้านนอกและคืนเงินจาํนวน 10 USD *** จากนัน้น าท่านชม
อนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha Memorial) ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวยีตที่
สามารถตรงึกองก าลงัเพื่อหยุดยัง้การรุกคบืจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปปั้นขนาดสูงถงึ 35.5 เมตร 
สูงเป็นอนัดบัสองของรสัเซยีและมนี ้าหนักกว่า 5,000 ตนั จากนัน้น าท่านขบัรถสโนโมบิล (Snow 
mobile) ตะลุยหมิะ ใหท้่านได้สนุกตื่นเต้นกบัลานน ้าแขง็กวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุก
และเรา้ใจเป็นอยา่งยิง่ 

คํา่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั AZIMUT HOTEL หรอืเทยีบเท่า   

 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ 
แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ี
ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซ่ึง แสงออโร
ร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านท้องฟ้ายามคํา่คืน *** การพบเหน็
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้
โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม*** 
 



วนัท่ี 3 
หมู่บ้านซามิ – ฟารม์สนัุขฮสัก้ี – นัง่รถสนัุขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มรูม์นัสค ์– นํา
ท่านตามลา่แสงเหนือ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมอืงซามนิี้ ท่านจะได้สมัผสัถงึ

วถิีชวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมอืงซามทิี่ใช้ชวีติอาศยัอยู่ตัง้แต่
บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดนิเวยี โดยสบืสานวถิึชวีติ
ดัง้เดมิชมสตัว์เมอืงหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั ้นน าท่ านเดินทางสู่ฟ าร์ม สุ นั ขพัน ธุ์ฮัส ก้ี 
(Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสน
รู ้เป็นพนัธุ์ที่ฉลาดเฉลยีวและแขง็แรงมาก โดยอาศยั
อยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพนัธุ์นี้เพื่อ
ใช้ในการลากเลื่อนบนน ้ าแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้
สมัผสัประสบการณ์นัง่รถเทียมสุนัขฮสัก้ีลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบรกิาร
ตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรบัที่แสนจะอบอุ่น สมัผสัประสบการณ์นัง่
รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding)น าท่านเดินทางสู่เมืองมูร์ม ันสค ์
(Murmansk) 

คํา่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั AZIMUT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้า
หนาวเท่านัน้ ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านท้องฟ้า
ยามคํา่คืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถ
ก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เหน็ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรม
อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัท่ี 4 
มูร์ม ันสค์ – (บินภายใน)  นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  - พระราชวังแคทเธอรีน  - ชมระบํา
พื้นเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 .... น. ออกเดนิทางสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บริก์ โดยสายการบนิ ….. เทีย่วบนิที.่.…..  



(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 
.... น. เดนิทางถงึนครเซนตปี์เตอรเ์บริก์   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชก้ิน (Pushkin) 

เมอืงนี้เป็นทีป่ระทบัในฤดูรอ้นของราชวงศ์ และมเีหตุการณ์ส าคญั
เกิดขึ้นในวนัที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลสัที่ 2 พรอ้ม
สมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวตัิ ซึ่ง
กลายเป็นประวตัศิาสตร์หน้าสุดทา้ยในเมอืงพุชกิ้นและราชวงศ ์โร
มานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุ
ชกิ้นวลิเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศิลปะ
แบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสฟ้ีาสดใส มหีลงัคารูปโดมสทีองสุกปลัง่ภายในประกอบด้วย
หอ้งหบัต่างๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ที่ทุกท่านจะต้องประทบัใจ อสิระให้
ท่านเดนิชมสวนอนัร่มรื่นงดงามในสไตลฝ์รัง่เศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรสัเซีย ในพระราชวงันิโคลสั (Nicholas Palace) ที่

มชีื่อเสยีงในการแสดง การเตน้ร า การรอ้งเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาต ิตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่าน
จะสนุกสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมบีรกิารอาหารว่าง อาทเิช่น ไข่ปลาคารเ์วยีร์ , 
ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 5 
ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล - พิพิธภณัฑ์เฮอรมิ์เทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรปูคู่กบั
โบสถห์ยดเลือด - ถนนเนฟสก้ี 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขงั

นกัโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบนัใชเ้ป็น
สุสานทีเ่กบ็พระศพของสมาชกิในราชวงศ ์โรมานอฟทุกพระองค ์จากนัน้น าเขา้ชมมหาวิหารเซนต์
ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวหิารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นล าดบั 4 
ของโลก ภายในมรีปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสสสวยงาม รปูเขยีนไอคอน โบสถ์ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้เป็นทีน่ับ
ถอืของชาวเมอืงอยา่งมาก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย 
 

น าชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 
1,050 หอ้ง สถานที่แห่งนี้เคยใชเ้ป็นที่รบัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที่ 5 ของไทยในการ
เจรญิสมัพนัธไมตรไีทย-รสัเซยี   ปัจจุบนัพระราชวงันี้ได้ถูกใช้เป็น เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เฮอรมิ์เทจ 
(Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทัง้ภาพเขยีน
ของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปีกัสโซ, แรมบรนัด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็น
พพิธิภณัฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์หยด
เลือด (Church of Christ’s Resurrection) ทีส่รา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 ถูก
ลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเลก็ซานเดอรท์ี่ 3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา น าท่านต่อไป
ยงั ถนนชอ้ปปิง   เนฟสก้ี (Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนนัน้ได้มาจากเจา้ชายเนฟสกี้เป็นถนน
ยา่นการคา้สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บริก์ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของทีร่ะลกึ 

คํา่ อสิระอาหารต ่าตามอธัยาศยั  
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 6 
นัง่รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรงุมอสโคว ์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโค – วิหารเซนต์
ซาเวียร ์– ถนนอารบตั – รบัประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ําใจกลางกรงุมอสโคว ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
.... น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสู่กรงุมอสโคว ์น าท่านขึน้รถไฟ SAPSAN 

TRAIN (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 
.... น. เดนิทางถงึกรุงมอสโคว ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค  ถือได้ว่ามีความ

สวยงามมากทีสุ่ดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการ
ตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมี
จุดเริม่ต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซ
เวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art 
คอืลกัษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึ้นเพื่อระลกึถงึคุณความดขีองวรีบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของ
งานปั้น รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุง
มอสโคว์ จากนัน้น าท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้าม
ถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรสัเซยี สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ
ในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี่ 1 ใช้เวลาก่อสรา้งนานถงึ 
45 ปี  จากนัน้น าท่านสู่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้



ย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นนัง่เล่น รา้นอาหารมากมาย และยงัมศีลิปินมา
นัง่วาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

คํา่ น าท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รบัประทานอาหารระหว่าง
ล่องเรือไปตามแม่น้ํา Moskva ด่ืมดํ่ารบับรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝัง่แมน่ ้าเป็นอกีหนึ่งประสบการณ์ที่
น่าประทบัใจ 

ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั DELTA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
 

วนัท่ี 7 
มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อารเมอรี่ – จตัุรสัแดง – วิหารเซนท์บาซิล – 
ละครสตัว ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของ

ประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศยั
กว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป  น าท่านชมจตัุรสัแดง (Red Square) 
ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวตัิศาสตร์ของรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประท้วงทางการเมือง 
สรา้งในสมยัครสิต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แห่งนี้ใช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปี
ใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจตัุรสัแดงเป็นทีต่ ัง้ 
ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) 
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาว
รสัเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร์ ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บน
ยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทบัทมิ น ้าหนัก 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมวินิสต์น ามาประดบั ไวเ้มื่อ
ปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมอืง 
สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง น ้าหอม และราคา
ค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ทีเ่กบ็ศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง ภายในมศีพเลนินนอนอยูบ่น
แท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่ 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจ้าซาร์



ทุกพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจุบนัเป็นที่
ประชุมของรฐับาลและทีร่บัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตัุรสัวหิาร ถ่ายรปูกบัโบสถ์
อสัสมัชญั โบสถ์อนันันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชมด้านในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถ์ทีส่ าคญัใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่ าคญั เช่น การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของ
พระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จากนัน้ชมระฆงัพระเจ้าซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะ
สรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าให้
ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามต้องการสรา้งปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลกทีย่งัไม่เคยมกีารใชย้งิ
เลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตนั (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้
ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์อารเ์มอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท์ี่เก่าแก่ทีสุ่ด
ของรสัเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 -15 ปัจจุบันเป็น
สถานที่เก็บสะสมของมคี่าที่ดทีี่สุดของรสัเซยีจากครสิต์ศตวรรษที่ 14  ถงึช่วงต้นครสิต์ศตวรรษที ่
20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึ่งในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็รวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้แผ่นดนิที่
สมบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิร่าน 

คํา่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข 
ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบ่ง
การแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนี้ยงัมี
บรกิารถ่ายรปูกบัสตัวต์่างๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การ
งดการแสดงไมม่กีารแจง้ล่วงหน้า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั DELTA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภณัฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบิน                                            

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า

พื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย , ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, 
อ าพนั, ของที่ระลกึต่างๆ และอื่นๆอกีมากมาย น าท่านสู่เขา้พิพิธภณัฑ์อวกาศ (The Memorial 
Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ 
รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้  จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ 
เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกบัอวกาศของรสัเซีย พร้อมด้วยประวตัิศาสตร์และการ
พฒันาของการเดนิทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจนัทรต์ัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั สิง่จดัแสดงต่างๆ ไมว่่าจะ
เป็นก้อนหนิจากดวงจนัทร์ ชุดอวกาศ ชิ้นส่วนยานอวกาศ รวมทัง้สุนัขที่เคยขึน้ไปในอวกาศ และ 



อกีมากมาย 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถ
มองเหน็ทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมอืงและสามารถมองเหน็ตกึสูง
เจด็ตกึทีส่รา้งในสมยัสตาลนิ  

คํา่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบนิไทย TG975 

*** คณะออกเดนิทางวนัที่ 25ม.ีค. 63 ออกเดนิทางกลบัเวลา 22.05 น. และเดนิทางถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 11.10 น.*** 

วนัท่ี 9 กรงุเทพฯ 

10.50 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเพียง  
RUSSIA AURORA HUNTING  รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์  

เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก ตามล่าแสงเหนือ  9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ท่ำน  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตั๋ว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

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 ม.ีค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

4 – 12 ม.ีค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

11 – 19 ม.ีค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

18 – 26 ม.ีค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

25 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  



4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ ส าหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
และค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็น
ต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (48 ดอลล่าร์สหรัฐ) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลล่าร์สหรัฐ) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   



2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด  

***กรณีท่ีจ าเป็นต้องมีการออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ อาจจะจ าเป็นต้องออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางเป็นเวลา 4 
เดือนก่อนเดินทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริง*** 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
***กรณีท่ีจ าเป็นต้องมีการออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ อาจจะจ าเป็นต้องออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางเป็นเวลา 4 
เดือนก่อนเดินทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริง*** 

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษั ทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


