NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามลาแสงเหนือ
รัสเซีย มอสโควมูรมันสคเซนตปเตอรเบิรก8 วัน 5 คืน
มอสโคว | มูรมันสค | ตามลาแสงเหนือ | ฟารมสุนัขฮัสกี้ |นั่งรถสุนัขลากเลือ่ นและกวางลากเลื่อน
เซนตปเตอรเบิรก | พิพิธภัณฑเฮอรมเิ ทจ| พระราชวังแคทเธอรีน
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เสนทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2.ดูไบ – มอสโคว– เนินเขาสแปรโรว- ถนนอารบัต
วันที่ 3. มอสโคว – จัตุรัสแดง – วิหารเซนทบาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – ละครสัตว
วันที่ 4.มอสโคว – (บินภายใน) มูรมันสค – พิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร – อนุสาวรียอโลชา – นําทานตามลาแสงเหนือ
วันที่ 5.หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มูรมันสค – ขับรถสโนวโมบิล – นําทานตามลาแสงเหนือ
วันที่ 6. มูรมันสค – (บินภายใน) – เซนตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ – ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 7. มหาวิหารเซนตไอแซค – ปอมปเตอร แอนด พอล – พระราชวังแคทเธอรีน – สนามบิน
วันที่ 8. ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
22.00น.

คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู8 เคานเตอร T สายการบินเอ
มิเรตส เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 ธ.ค. 62 เปนตนไปนัดหมายเวลา 23.00 น. **

วันที่ 2 ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว – ถนนอารบัต
01.05 น.

05.00 น.
09.15 น.
13.45 น.

ค่ํา
ที่พัก

2

ออกเดินทางสูด ูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385
** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04ธ.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ EK 377 เวลา 03.30น. ถึง
ดูไบ เวลา 07.15น. **
ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลีย่ นเครื่องเพื่อเดินทางตอ
ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว เที่ยวบินที่ EK 133
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4
ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําเดินทางสูเ นินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills)จุด
ชมวิวที่สามารถมองเห็น ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึก ที่สรางใน
สมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อ
และตอรองราคาไดดวย นําทานสูถ นนอารบัต (Arbat street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยาน
การคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมีศิลปนมานั่ง วาดรูปเหมือน รูป ลอเลียน และ
ศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่ 3

มอสโคว – จัตุรัสแดง – วิหารเซนทบาซิล – พระราชวังเครมลิน –
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – ละครสัตว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทาง
สถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุด
ที่สตาลิน ขึ้น มาเปน ผูนําสหภาพโซเวีย ต ลัก ษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีนั้น เปน
ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อ
ออกมาในรูปของงานปน รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําชมจัตุรัสแดง (Red
Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวา จะเปนงาน
เฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใช
จัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณ
โดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s
Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมี
ดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อป ค.ศ.1995ชม

เชา

หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวก
แบรนดเ นม เสื้ อผ า เครื่ องสํ าอาง น้ํา หอม และราคาคอ นข างแพง ชมอนุสรณ สถานเลนิน ที่ เก็บ ศพสรา งด วยหิ นอ อนสี แดง
ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

กลางวัน
บาย
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อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค
จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่
รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่
สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค จากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัย
พระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิ ดความ ผิดพลาด
ระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมี
การใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชม
ดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory )เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อ
เปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดี
ที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณ ฑอารเมอรี่เ ปนหนึ่ง ในสาม
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน
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ค่ํา

ที่พัก

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ
รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง
ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึก
ดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
เขาสูที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทา

มอสโคว – (บินภายใน)มูรมันสค – พิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลัง
วันที่ 4
นิวเคลียร – อนุสาวรียอโลชา– นําทานตามลาแสงเหนือ
เชา
….. น.
….. น.

กลางวัน
บาย

ค่ํา
ที่พัก
21.00 น.

4

รับประทานอาหารเชา
นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ
ออกเดินทางสูเมืองมูมันสค โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระแลว โดยเมืองมูรมันสค (Murmansk) เปนเมืองทาของรัฐมูรมันสค
ออบ-ลาสต (Murmansk Oblast) ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เปน
เมืองที่อยูติดกับประเทศฟนแลนด และนอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาที่สําคัญในการมุงหนาออกสูอารคติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered Icebreakers) รุน Lenin ซึ่ง
เปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเมื่อป ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเ ขาชม จอดเทีย บทาอยูที่เมืองมูรมันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลํานี้ใชตัด
น้ําแข็งเพื่อเปดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ ําแข็งอยู
(พิพิธภัณฑเรือ จะปดทําการในวันจันทรและอังคาร และเปดบริการหลังเวลา 12.00 น. หากไมสามรถเขาชม
ภายในได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินทานละ 10USD)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก โรงแรม PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา
นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เปนปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโร
รา (Aurora borealis) จะปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ
แสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม***
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หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน
วันที่ 5
– มูรมันสค – ขับรถสโนวโมบิล – นําทานตามลาแสงเหนือ
เชา

กลางวัน

5

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูหมูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามินี้ ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอน
เหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรน
เดียร (Reindeer) หมาปา (Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง รวมทั้งเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm)ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุที่ฉลาด
เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธุนี้เพื่อใชในการลากเลื่อนบน
น้ําแข็งหรือหิมะ ใหทานไดสัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) หรือ รถ
เทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer Sledding)โดยที่ฟารมนี้จะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนม
พื้นเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน
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ค่ํา
ที่พัก

วันที่ 6
เชา
…. น.
…. น.
กลางวัน
บาย
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Optional : สําหรับทานที่สนใจในกิจกรรม ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ สนุกตื่นเตนกับลาน
น้ําแข็งกวางใหญ ซึ่งเปน ประสบการณสุดสนุก และเราใจเปน มีคาใชจายทานละ 3,000 บาท กรุณ าแจง
ลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 15 วัน
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองมูรมันสค
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก โรงแรมPARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา
นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เปนปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโร
รา (Aurora borealis) จะปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ
แสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม***

มูรมันสค – (บินภายใน) – เซนตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ –
ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ
ออกเดินทางสูนครเซนตปเตอรเบิรก โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
เดินทางถึงนครเซนตปเตอรเบิรก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมความงดงามของนครเซนตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg)ที่สรางโดยพระเจาปเตอรมหาราชเมื่อ
ป ค.ศ.1703 ไดรับ ฉายาวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ ” นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter
Palace)ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซีย
ของรัช กาลที่ 5 ของไทยในการเจริญ สัม พัน ธไมตรีไทย-รั สเซีย ปจ จุบัน พระราชวังนี้ไดถู ก ใชเ ปน เขาชม
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้ง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซี,่ ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑ
ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ง
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ค่ํา

ที่พัก

วันที่ 7

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)ที่มีชื่อเสียงใน
การแสดง การเตน รํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุก สนาน และ
ประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร , ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว
อดกา เปนตน
เขาสูที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYAหรือเทียบเทา

มหาวิหารเซนตไอแซค – ปอมปเตอร แอนด พอล – พระราชวังแคทเธอ
รีน – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral)ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ
เปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนที่นับ
ถือของชาวเมืองอยางมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง
แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงนี้ จากนั้นนําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress)ซึ่งใน
อดีตเคยใชเ ปน ที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปน ปอมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับ นครเซ็น ตปเตอรสเบิรก
ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุกพระองค

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเมืองTsarskoyeSeloหรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เปนที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศ
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ค่ํา
20.00 น.
23.45 น.

และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูก
ควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟ
ที่ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin
Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคารทาสี
ฟาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน (Amber
Room) ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส และชอปปงสินคา
พื้นเมืองไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที่ EK 176

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
06.55 น.
09.30น.

18.40น.

ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ
ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372
** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 ธ.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ EK 370 เวลา 08.50 น.
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. **
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************************************************

อัตราคาบริการ NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามลาแสงเหนือ
รัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรเบิรก 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพัก 2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

ไมรวมตั๋ว พักเดี่ยวเพิม่
ทานละ
ทานละ

25 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
27 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63

83,900.83,900.83,900.55,900.83,900.83,900.83,900.55,900.หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซา รัสเซีย
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
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9,900.9,900.-

เงื่อนไขการใหบริการ
1.
2.
3.

5.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่กอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจ าหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่
เกิดขึ้น
หากในคณะของทา นมีผูต องการดู แลพิ เศษ นั่งรถเข็ น (Wheelchair), เด็ ก, ผู สูงอายุ, มีโรคประจําตั ว หรือไม
สะดวกในการเดินทางท องเที่ย วในระยะเวลาเกิ นกว า 4-5 ชั่ วโมงติ ดตอ กัน ทา นและครอบครัว ตอ งให การดูแ ล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา(4 ดาว – 5 ดาว)
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ลู ก ค าท านใดสนใจซื้ อ ประกั น การเดิ น ทางสํ าหรั บครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ข ภาพสามารถสอบถามข อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
2.

9

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา
น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
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3.
4.
5.
6.

คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36ยูเอสดอลลาร)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24ยูเอสดอลลาร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทางบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแต
สายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋ วเครื่องบินทํ าการออกแล ว แตทา นไม สารถออกเดิ นทางได ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์เ รียกเก็บ คาใชจา ย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีป ญหา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และ
อํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจ ากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท า น ไปยั ง คณะต อ ไปแต ทั้ ง นี้ ท า นจะต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยที่ ไ ม สามารถเรี ย กคื น ได คื อ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือ
คาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

11

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไม
มีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
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