
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามลา่แสงเหนือเต็มอ่ิม | นั่งรถสนุขัลากเลอืนและกวางลากเลื่อน | พระราชวงัเครมลนิ | พิพิธภณัฑอ์วกาศ 

| ลอ่งเรอืแม่น ํา้มอสโคว ์| ชมโชวพ์ระราชวงันิโคลสั| ขบัขี่สโนวโ์มบิล| เขา้ชมพระราชวงัฤดหูนาว 

 
 
 
 
 
 

RUSSIA AURORA HUNTING 
รัสเซีย มอสโคว ์มูรมั์นสค ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ตามล่าแสงเหนือ   

9 DAYS 7 NIGHTS 
เดนิทาง ธันวาคม 62 – มนีาคม 63 

ราคาแนะนาํเพียง 75,900.- 



 
 

  

 

 

 

 

 

  

วันที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 
11.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์ H,J สายการบนิไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี
คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG974 
20.20 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง ) ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่2 
มอสโคว ์ – (บินภายใน ) มูรมั์นสค ์ – พพิธิภัณฑเ์รือทาํลายนํา้ แข็งพลัง
นิวเคลียร ์– อนุสาวรียอ์โลชา – ขับรถสโนวโ์มบิล – นาํท่านตามล่าแสง
เหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิมอสโคว ์

 .... น. ออกเดนิทางสูม่รูม์นัสค ์โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..…..  
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 

.... น. ถึงสนามบนิมรูม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ โดย เมืองมูรมั์นสค ์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรฐัมรูม์นัสค ์อ๊อบ- ลาสต ์
(Murmansk Oblast) ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมทุร เป็น เมืองท่ีอยู่ตดิกบัประเทศ
ฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึ่งเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัในการมุง่หนา้ออกสูอ่ารค์ตกิ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑเ์รือทาํลายนํ้าแขง็พลังนิวเคลียร ์ (Nuclear powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึ่งเป็นเรือทาํลาย

นํา้แขง็พลงันิวเคลียรรุ์น่แรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจาํการแลว้ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑไ์ดใ้หน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 

วนัท่ี 2. มอสโคว ์– (บนิภายใน) มรูม์นัสค ์– พพิธิภณัฑเ์รือทาํลายน้ําแขง็พลงันิวเคลียร ์– อนสุาวรียอ์โลชา – ขบัข่ีสโนวโ์มบลิ – นาํท่านตามลา่
แสงเหนือ     
วนัท่ี 3. หมูบ่า้นซาม ิ– ฟารม์สนุขัฮสักี ้– นั่งรถสนุขัลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน – มรูม์นัสค ์– นาํท่านตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 4. มรูม์นัสค ์– (บนิภายใน)  นครเซนตปี์เตอรเ์บริก์  - พระราชวงัแคทเธอรีน  - ชมระบาํพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 5. ชมปอ้มปีเตอร ์แอนด ์พอล  -  พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – ถ่ายรูปคูก่บัโบสถห์ยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้

วนัท่ี 6. นั่งรถไฟดว่น SAPSAN TRAIN สูก่รุงมอสโคว ์ – สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโค – วหิารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบตั – รบัประทานอาหาร

ระหวา่งลอ่งเรือแมน่ํา้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 

วนัท่ี 7. มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเมอรี่ – จตัรุสัแดง – วหิารเซนทบ์าซิล – ละครสตัว ์         

วนัท่ี 8. IZMAILOVO  MARKET – พพิธิภณัฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบนิ                                            

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 



จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมรูม์นัสค ์ (Murmansk) ในอดีตเรือลาํนีใ้ชต้ดันํา้แขง็เพ่ือเปิดทางนํา้แขง็ใหเ้รือเดนิสมทุรในก ารขนสง่สนิคา้ 
โดยในปัจจบุนัยงัมีเรือทีปฏิบตักิารตดันํา้แขง็อยู่ ***กรณีทีไ่ม่สามารถเข้าชมพพิธิภัณฑไ์ด้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินําท่าน

ถ่ายรูปด้านนอกและคืนเงนิจาํนวน 10 USD *** จากนัน้นาํท่านชมอนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสรา้งขึน้เพ่ืออทุิศ
ใหก้บัเหลา่ทหารกองทพัของโซเวียตท่ีสามารถตรงึกองกาํลงัเพ่ือหยดุยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสงูถึง 35.5 
เมตร สงูเป็นอนัดบัสองของรสัเซียและมีนํา้หนกักวา่ 5,000 ตนั จากนัน้นาํท่าน ขับรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ให้
ท่านไดส้นกุตื่นเตน้กบัลานนํา้แขง็กวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณส์ดุสนกุและเรา้ใจเป็นอย่างยิ่ง 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามทีท่้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็น
แสงสีเขยีวทีพ่าดผ่านท้องฟ้ายามคํ่า คืน *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไมส่ามารถ
กาํหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 
หมู่บ้านซามิ – ฟารม์สุนัขฮัสกี ้– น่ังรถสุนัขลากเลือ่นและกวางลากเลื่อน – 
มูรมั์นสค ์– นาํท่านตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสูห่มู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพืน้เมืองซามนีิ ้ท่านจะไดส้มัผสัถึงวถีิชีวติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี 

และการแตง่กายของชาวพืน้เมืองซามท่ีิใชชี้วติอาศยัอยู่ตัง้แตบ่รรพบรุุษในแถบตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกน
ดนิเวีย โดยสืบสานวถิึชีวติดัง้เดมิชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดี ยร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการ
เดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูฟ่ารม์สุนัขพันธุฮั์สกี ้(Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสนุขัแสนรู ้เป็นพนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและ



แขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนุขัพนัธุนี์เ้พ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนนํา้แขง็หรือหิมะ่ ใหท้่านไดส้มัผสั
ประสบการณน่ั์งรถเทยีมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน (Husky Sledding) โดยท่ีฟารม์นีจ้ะบรกิารตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมือง 
กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น  สมัผสัประสบการณ์ น่ังรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเล่ือน (Reindeer Sledding)นาํท่าน
เดนิทางสูเ่มืองมูรมั์นสค ์(Murmansk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คํ่า 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า  
 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะ

ปรากฏในตอนกลางคืนยามทีท่้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็น
แสงสีเขยีวทีพ่าดผ่านท้องฟ้ายามคํ่า คืน *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไมส่ามารถ
กาํหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสม*** 
 

วันที ่4 
มูรมั์นสค ์– (บินภายใน)  นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์  - พระราชวังแคทเธอรีน  - 
ชมระบาํพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 .... น. ออกเดนิทางสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บริก์ โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..…..  

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

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
** ในกรณีท่ีไฟทภ์ายในออกเดนิทางตอนเท่ียง ทางบรษัิทขอ สงวนสทิธิ์ ปรบัเปล่ียนโปรแกรมเป็น คืนเงินสดใหท้่านละ 15 USD ไว้
สาํหรบัซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มภายในสนามบนิ ** 

บ่าย เดนิทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดรูอ้นของราชวงศ ์และมีเหตกุารณส์าํคญั



เกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค .ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์กูควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวตั ิซึ่ง
กลายเป็นประวตัศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศ ์โรมานอฟท่ียาวนานกวา่ 200 ปี นาํเขา้ชม พระราชวังแคทเธอรีน 

(Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนาํเอาความโดดเดน่ของศลิปะแบบ
โรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟา้สดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้ง
อาํพนั  (Amber Room)  ท่ีทกุท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดนิชมสวนอนัรม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปปิง้สนิคา้
พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการ แสดงศลิปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย  ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดง การ

เตน้ราํ การรอ้งเพลง การแตง่กายชดุประจาํชาต ิตามเผา่ตา่งๆ ซึ่งท่านจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบรกิาร
อาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคารเ์วียร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่5 
ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล -  พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ – มหาวิหารเซนตไ์อ
แซค – ถ่ายรูปคู่กับโบสถห์ยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํเขา้ชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นปอ้ม

ปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทกุ
พระองค ์จากนัน้นาํเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่เป็น
ลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์ห่งนีเ้ป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่าง
มาก  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย 
 

นาํชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งนีเ้คยใช้
เป็นท่ีรบัรองการเสดจ็เยือนรสัเซียของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรีไทย- รสัเซีย   ปัจจบุนัพระราชวงันีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น 
เขา้ชมพพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum)  ท่ีเก็บรวบรวมงานศลิปะลํา้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนข อง
จิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวนิซ่ี , ปีกสัโซ , แรมบรนัด์ , แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุ
ของโลกแห่งหนึ่ง จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบรเิวณท่ีพระเจา้อ
เลก็ซานเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพ่ือเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบดิา นาํท่านตอ่ไปยงั ถนนช้
อปปิง   เนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการคา้สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บริก์ให้
ท่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 

คํ่า อิสระอาหารตํ่าตามอธัยาศยั  
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 
น่ังรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว ์ – สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอส
โค – วิหารเซนตซ์าเวียร ์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหารระหว่าง
ล่องเรือแม่นํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
.... น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว์  นาํท่านขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN (ใชเ้วลาประมาณ 4 

ชั่วโมง) 
.... น. เดนิทางถึงกรุงมอสโคว ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโค  ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการ

ตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟา้ใตด้นิมีจดุเริม่ตน้มาจากช่วง แรกสดุท่ีสตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนาํมาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศลิปะท่ีสรา้งขึน้
เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันนูตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 
นาํท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงมอสโคว ์จากนัน้นาํท่านเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ (Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพ
ดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดย
พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี  จากนัน้นาํท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาว
ประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของท่ีระลกึ รา้นนั่งเลน่ รา้นอาหารมากมาย และยงัมีศลิปินมานั่งวาดรูป
เหมือน รูปลอ้เลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คํ่า 

 
 
นาํท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่นํ้า Moskva 

ดืม่ดํา่รับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ  ตลอดสองฝากฝ่ัง
แมน่ํา้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที ่7 
มอสโคว ์– พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์ารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหาร
เซนทบ์าซิล – ละครสัตว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ การ

เดนิทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยโุรป  นาํท่านชม
จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัในประวตัศิาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิ
ฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ดังานในช่วงเทศกาล
สาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัท่ีระลกึสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บรเิวณโดยรอบของจั ตรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์าซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงาม
สดใส สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา 
เป็นศลิปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิม นํา้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมวินิสตน์าํมาประดบั ไวเ้ม่ือปีค .ศ.1995 
ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค .ศ.1895 จาํหน่ายสนิคา้จาํพวก
แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง นํา้หอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนสุรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมี
ศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย นาํท่านเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์
ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํ
ท่านสูจ่ตัรุสัวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพธีิกรรมท่ีสาํคญั เช่น การประกอบพธีิบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนัน้
ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือนาํไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กิ ดความ 
ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไมเ่คยมีการใชย้ิง
เลย ทาํดว้ยบรอนซน์ํา้หนกั 40 ตนั (หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นาํเขา้ชมพพิธิภัณฑ์

อารเ์มอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรสัเซียจากครสิตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษ
ท่ี 20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพพิธิภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิท่ีสมบรูณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ี
องักฤษ และ อิหรา่น 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
นาํท่านชม การแสดงละครสัตว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไมค่วรพลาด เช่น สนุขั ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 
กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และ
ช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การ
งดการแสดงไมมี่การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่8 IZMAILOVO MARKET – พพิธิภัณฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบิน                                            
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 นาํท่านสู ่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถกู
ท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬกิารสัเซีย, ตุ๊กตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล,่ อาํพนั, ของท่ีระลกึตา่งๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย นาํท่านสูเ่ขา้พพิธิภัณฑ์

อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้
ดวงดาวตา่งๆ ซึ่งพพิธิภณัฑแ์ห่งนี ้จะจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสรุยิะ เทคโนโลยี และสิง่ประดษิฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละการพฒันาของการเดนิทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจนัทรต์ัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั สิง่
จดัแสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร ์ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํเดนิทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์ (Sparrow Hills) จดุชมววิท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสรา้งในสมยัสตาลนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
19.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบนิไทย TG975 

*** คณะออกเดนิทางวนัท่ี 25มี.ค. 63 ออกเดนิทางกลบัเวลา 22.05 น. และเดนิทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น.*** 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

 



ราคาแนะนําเพยีง  
RUSSIA AURORA HUNTING  รัสเซีย มอสโคว ์มูรมั์นสค ์ 

เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ตามล่าแสงเหนือ  9 วัน 7 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

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 
 

 

 

 



เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในคร อบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่ านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตั ว อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้ สาํหรบัเทีย่วบนิระหว่างประเทศ 

และค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , คา่รกัษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็น
ตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (48 ดอลลา่รส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลลา่รส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไ ดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 

1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 



1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทั ดรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 


