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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์ เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– อิสระชอ้ปป้ิงถนนอารบัต 

วนัที่ 3. ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิิตี ้ - โบสถอ์ัสสมัชญั - สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์-  ลอ่งเรอืดินเนอรแ์ม่น ํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์ 

วนัที่ 4  วิหารเซนต ์ซาเวียร ์–  จตัรุสัแดง –  อิสระชอ้ปป้ิงหา้ง GUM -  พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี่ – ละครสตัว ์

วนัที่ 5. มอสโคว ์(บินภายใน) มรูม์นัสค ์– พิพิธภัณฑเ์รอืทาํลายนํา้แข็งพลงันิวเคลยีร ์– อนสุาวรยีอ์โลชา - ตามลา่แสงเหนือ 

วนัที่ 6. หมู่บา้นซามิ – ฟารม์สนุขัฮัสกี ้– นั่งรถสนุขัลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – ขบัรถสโนวโ์มบิล - มรูม์นัสค ์– ตามลา่แสงเหนือ 

วนัที่ 7. มรูม์นัสค ์(บินภายใน) เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ - พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ - ชมระบาํพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
วนัที่ 8. มหาวิหารเซนทไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – โบสถห์ยดเลอืด  - พระราชวงัแคทเธอรนี –  อิสระชอ้ปป้ิง OUTLET - สนามบิน 

วนัที่ 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 
กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– อิสระช้อปป้ิงถนน
อารบัต 

03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 377 
07.15 น. ถึงสนามบินดไูบ นาํท่านเปลีย่นเครื่องเพ่ือเดินทางตอ่ 
09.15 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินอมิิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 133 
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ นาํเดินทางสูเ่นินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัสตา
ลิน นอกจากนีย้ังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจาํนวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และ
ตอ่รองราคาไดด้ว้ย และนาํท่านเดินทางสูถ่นนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. 
เป็นทัง้ย่านการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของท่ีระลกึ รา้นนั่งเล่น รา้นอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมานั่ง
วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ - โบสถอั์สสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดนิกรุง
มอสโคว ์-  ล่องเรือดนิเนอรแ์ม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็น
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ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุ ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์
เขา้ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายใน
ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจุกระดกูของ
ท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ เขา้ชมโบสถอั์สสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตรุสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นสาํหรบัประกอบ
พิธีของพระสังฆราชและท่ีสาํหรบันักรอ้งนาํสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ตอ้งการให้เหมือนหอระฆังท่ีจัตรุัสวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสงูกว่าชมบ่อนํา้ศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel 
Over the Well)  ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสูม่อสโคว ์เพ่ือนาํท่านเขา้ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงาม

มากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น ําสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมท่ีนาํมาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ี
สรา้งขึน้เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันนูต ํ่า 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
นาํท่านสมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise ล่องเรือไปตามแม่น ํา้ Moskva ดื่มด ํ่ารบับรรยากาศแบบ
สบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ํา้เป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 
วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – อิสระช้อปป้ิงห้าง GUM -  
พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอร่ี – ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหา

วิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 
โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนัน้นาํท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) 
ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัในประวตัิศาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลอง
ทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ัดงาน
ในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลกึสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบ
ของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมี
ดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิม นํา้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์าํมาประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเย่ียมชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปี

ค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง นํา้หอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนสุรณ์
สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ จากนั้น
นาํท่านเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์
จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรฐับาลและ
ท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํท่านสู่จัตรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์สัสมัชัญ โบสถอ์นันันซิเอชั่น 
โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชัญ ซึ่งเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงาน
พิธีกรรมท่ีสาํคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซา
รรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือนาํไปติดบนหอระฆังแต่เกิด
ความ ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุ
ในโลกท่ียงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ทาํดว้ยบรอนซน์ ํา้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะ
ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นาํเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์
เก่าแก่ท่ีสุดของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมัสโคว่ี ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็น
สถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดี ท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 
พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบัติของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณแ์บบ 
ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษและอิหรา่น  
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ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ 
รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกับสตัวต์่างๆ และมีของ
ท่ีระลกึดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดงโดยไมม่ีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 
1,000.- บาท ** 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทยีบเท่า 
  

วันที ่5 
มอสโคว ์(บินภายใน) - มูรมั์นสค ์– พิพิธภัณฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลัง
นิวเคลียร ์– อนุสาวรียอ์โลชา - ตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือทาํการเช็คอินสมัภาระ 

..... น. ออกเดินทางสูเ่มืองมรูม์นัสค ์โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30  ช.ม.) 

..... น. ถึงเมืองมูรมั์นสค ์(Murmansk) เป็นเมืองท่าของรฐัมรูม์นัสค ์อ๊อบ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตัง้อยู่บริเวณ
อ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมทุร เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับประเทศฟินแลนด ์และ
นอรเ์วย ์ซึ่งเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัในการมุง่หนา้ออกสูอ่ารค์ติก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin 

ซึ่งเป็นเรือทาํลายนํา้แขง็พลงันิวเคลียรรุ์่นแรก เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจาํการแลว้ ปัจจุบัน
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เป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้หน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมรูม์นัสค ์(Murmansk) ในอดีตเรือลาํนีใ้ช้
ตดันํา้แขง็เพ่ือเปิดทางนํา้แขง็ใหเ้รือเดนิสมทุรในการขนสง่สินคา้ โดยในปัจจบุนัยงัมีเรือทีปฏิบตัิการตดันํา้แขง็
อยู่ (พิพิธภณัฑเ์รือ จะปิดทาํการในวนัจนัทรแ์ละองัคาร และเปิดบริการหลงัเวลา 12.00 น. หากไม่สามรถเขา้
ชมภายในได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินท่านล่ะ 10 USD) จากนั้นนาํท่านชมอนุสาวรีย์อโลชา 
(Alyosha Memorial) ท่ีสรา้งขึน้เพ่ืออทิุศใหก้ับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองกาํลงัเพ่ือ
หยดุยัง้การรุกคืบจากกองทัพเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสงูถึง 35.5 เมตร สงูเป็นอนัดบัสองของรสัเซียและมี
น ํา้หนกักวา่ 5,000 ตนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่ัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทยีบเท่า 
น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท้่องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออ
โรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไมส่ามารถกาํหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะ
ไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 

วันที ่6 
หมู่บ้านซาม ิ– ฟารม์สุนัขฮัสกี ้– น่ังรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน 
– ขับรถสโนวโ์มบิล - มูรมั์นสค ์– ตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี ้ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 
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ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้เดิมชมสตัวเ์มืองหนาว เช่น 
กวางเรนเดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการเดินทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดินทางสูฟ่ารม์สุนัขพันธุฮ์ัสกี ้(Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสนุัขแสนรู ้เป็น

พนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนุัขพันธุนี์เ้พ่ือใชใ้นการ
ลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านไดส้ัมผัสประสบการณ์น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky 

Sledding) โดยท่ีฟารม์นีจ้ะบริการตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุน่ 
สมัผสัประสบการณน่ั์งรถเทยีมกวางเรนเดียรล์ากเลื่อน (Reindeer Sledding) และนาํท่านขับรถสโนโม
บิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ใหท้่านไดส้นกุตื่นเตน้กบัลานนํา้แขง็กวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณส์ดุสนุก
และเรา้ใจเป็นอย่างย่ิงนาํท่านเดินทางสู่เมืองมูรมั์นสค ์(Murmansk) 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทยีบเท่า 

น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท้่องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่ง แสงออ
โรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไมส่ามารถกาํหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะ
ไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 
 

วันที ่7 มูรมั์นสค ์(บินภายใน) - เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ - พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ - ชม
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ระบ าพืน้เมอืง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
….. น. ออกเดินทางสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ  2.30 ช.ม.) 

 เดินทางถึงนครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์  (St.Petersberg) 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชมความงดงามของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช

เมื่อปี ค.ศ.1703 ไดร้บัฉายาวา่“ราชินีแห่งยโุรปเหนือ” นาํชมความย่ิงใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งนีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสดจ็เยือนรสัเซีย
ของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย -รัสเซีย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ไดถู้กใช้เป็น เขา้ชม
พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํา้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทั้ง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี , ปีกัสโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็น
พิพิธภณัฑศ์ิลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มี
ชือ่เสียงในการแสดง การเต้นร า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึง่ท่านจะ
สนุกสนาน และประทับใจ ซึง่ในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทเิช่น ไข่ปลาคารเ์วียร,์ ไข่
ปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดก้า เป็นต้น 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่8 
มหาวหิารเซนตไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – โบสถห์ยดเลือด  - 
พระราชวังแคทเธอรีน –  อสิระช้อปป้ิง OUTLET - สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ และ

ใหญ่เป็นลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิ์สิทธ์ิแห่งนี้
เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่างมาก จากนัน้นาํเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) 
ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงันักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นตปี์เตอร์
สเบิรก์ ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์จากนัน้นาํท่านถ่ายรูป
กบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 
ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพ่ือเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบิดา  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ดว้ย

สถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนาํเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มี
หลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอาํพัน  (Amber Room)  
ท่ีทกุท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดินชมสวนอนัรม่ร่ืนงดงามในสไตล ์จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ Outlet 

Village Pulkovo เอาทเ์ลทแห่งแรกของเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ท่ีมีสินคา้หลากหลาย ทั้งแบบลกัชัวรี่แบรนดพ์รี
เมี่ยม ของตกแต่งบา้น และสปอรต์แบรนด ์ลดราคา 30% – 70% ตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลือกซือ้
สินคา้แบรนดต์า่งๆตามอธัยาศยั อาทิ ADIDAS , BOSS , CALVIN KLEIN , EKONIKA , GEOX , GUESS , 
JOOP, IMPERIA SUMOK, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA ฯลฯ  
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18.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสูส่นามบิน 
323.25 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่ EK 176 

** คณะเดินทางวนัท่ี 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถึงดไูบ เวลา 06.50 น. ** 
  

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.35 น. ถึงสนามบินดไูบ นาํท่านเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

 ** คณะเดินทางวนัท่ี 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. ** 
18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพียง  
AURORA RUSSIA รัสเซีย 9 วัน 6 คืน 

มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – มูรม์ันสค ์– เซนตปี์เตอรเ์บิรก์   
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

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.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่ารสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2.        สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วัน
นบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3.        หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวั
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกับทาง

บรษัิทได ้** 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนังสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่านํา้หนกั

เกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาํตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (42 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยเูอสดอลล่าร)์ 
7. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองที่นั่งพรอ้มชาํระเงินมัดจาํค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามที่สายการบินกาํหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น ํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
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4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่ บรษัิทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจาํตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มี
อ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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