มอสโคว์ – มูร์มนั สค์ – หมู่บ้านซามิ - นั่งรถกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน
ล่าหาแสงเหนือ - เมืองหิมะ – ขีร่ ถ Snow Mobile – ฟาร์ มสุ นัขพันธุ์ฮัสกี้
นั่งรถเทียมสุ นัขฮัสกีล้ ากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ
พิพธิ ภัณฑ์ เรื อทําลายนํา้ แข็งพลังนิวเคลียร์ – ล่องเรื อแม่ นํา้ มอสควา

จัตุรัสแดง – พระราชวังเคลมลิน – พิพธิ ภัณฑ์อาร์ เมอรี่ – ชมละครสัตว์
เนินเขาสแปร์ โรว์ – สถานีรถไฟใต้ ดนิ – โบสถ์ เซ็นต์ ซาเวียร์

กําหนดการเดินทาง
ออกเดินทางวันที่
04-10 ธ.ค. // 22-28 ม.ค. // 18-24 ก.พ. // 18-24 มี.ค. 2561

วันที่1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – มอสโคว์
08.00 น. สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาร์ เตอร์
สายการบินไทย แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ D) เจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
10.50
เหินฟ้ าสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ส เทีย่ วบินที่ TG974
17.10
เดินทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา
นำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร รถโค้ชปรับอำกำศ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ กรุ งมอสโคว์
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : INTOURIST KOLOMENSKOE หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่2 มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ
นั่งรถกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – ล่าหาแสงเหนือ
เช้ า
--.-- น.
--.-- น.

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทําการเช็ คอินสั มภาระ
ออกเดินทางสู่ เมื องมู มันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้ เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและ
เมืองทีพ่ กั อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้องกับเวลาของเทีย่ วบิน และ สภาพอากาศ)
ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสั มภาระแล้ ว

นํ า ท่ า นเดิ น ทางโดยรถโค้ ช ปรั บ อากาศสู่
เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ซึ่งเป็ นเมืองท่ า
ของรั ฐ มู ร์ มั น สค์ อ๊ อ บ-ลาสต์ (Murmansk
Obl ast) ตั้ งอยู่ บ ริ เวณ อ่ าวโคลา “Kola
Bay” โดยมีแห ลมโคลำยืน่ ไปในมหำสมุทร
เป็ นเมื องที่ อยู่ติดกับประเทศฟิ นแลนด์ และ
นอร์ เวย์ ซึ่ งเป็ นเมื อ งท่ ำ ที่ ส ำคัญ ในกำรมุ่ ง
หน้ำออกสู่ อำร์ คติก
เทีย่ ง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ ห มู่ บ ้ำ นซำมิ (Sami Village) ณ หมู่ บ ้ำ นชำวพื้ น เมื อ งซำมิ น้ ี ท่ ำ นจะได้สั ม ผัส ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และกำรแต่งกำยของชำวพื้นเมื องซำมิที่ใช้ชีวติ อำศัยอยูต่ ้ งั แต่บรรพบุรุษในแถบตอน
เหนื อของคำบสมุทรโคลำและคำบสมุทรสแกนดิ นเวีย โดยสื บสำนวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนำวเช่น กวำง
เรนเดียร์ (Reindeer) หมำป่ ำ(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรเดิ นทำง รวมทั้งเป็ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัส
ประสบกำรณ์ นงั่ รถเที ยมกวำงเรนเดี ยร์ ลำกเลื่ อน (Reindeer Sledding) แบบชำวพื้ นเมื องซำมิ จำกนั้นนำท่ำน
เดินทำงสู่ เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
นำเข้ำสู่ ที่พกั โรงแรม KIROVSK HOTEL หรื อเทียบเท่ำ
21.00 น. น ำท่ ำ น ตำมล่ ำ หำแสงเหนื อ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ ำ (Aurora borealis) เป็ นปรำกฏกำรณ์ ท ำง
ธรรมชำติ ที่จะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมที่
ท้อ งฟ้ ำโปร่ ง ในช่ ว งหน้ ำ หนำวเท่ ำนั้น ซึ่ ง
แสงออโรร่ ำ (Aurora borealis) จะปรำกฎเป็ น
ํ น ***
แสงสี เขี ยวที่ พำดผ่ำนท้องฟ้ ำยำมค่ำคื
กำรพบเห็ น ปรำกฏกำรณ์ แ สงเหนื อ เป็ น
ปรำกฏกำรณ์ ทำงธรรมชำติ ไม่ ส ำมำรถ
กำหนดหรื อทรำบล่วงหน้ำได้ โอกำสที่จะได้
เห็ น ขึ้ น อยู่ก ับ สภำพอำกำศเป็ นส ำคัญ และ
โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม***

ที่พกั : AZUMUT MURMANSK HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่3 เมืองหิมะ – ขีร่ ถ Snow Mobile – ฟาร์ มสุ นัขพันธุ์ฮัสกี้
นั่งรถเทียมสุ นัขฮัสกีล้ ากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
จำกนั้ นน ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เมื อ งหิ มะ (Snow
Village) ที่ ส ร้ ำ งขึ้ นจำกหิ ม ะทั้ง หมด ที่ มี ก ำร
สร้ ำงประติ ม ำกรรมน้ ำแข็ง เป็ นรู ป ร่ ำงต่ ำงๆที่
สวยงำม มี ท้ ัง อำคำร,รู ปปั้ น, โบสถ์ น้ ำแข็ ง ,
อุ โมงค์ ถ้ ำ ,เฟอร์ นิ เจอร์ ต่ ำงๆ ให้ ท่ ำ นได้ส นุ ก
ตื่นเต้นกับกำรขับรถสโนโมบิล (Snow mobile)
ตะลุ ย หิ ม ะ ที่ ท่ ำนสำมำรถ ขับ รถไปบนหิ ม ะ
ลำนน้ ำแข็งกว้ำงใหญ่ ซึ่ งเป็ นประสบกำรณ์สุด
สนุกและเร้ำใจเป็ นอย่ำงยิง่
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นนำท่ ำนเดิ นทำงสู่ ฟ ำร์ ม สุ นัขพันธุ์ ฮสั กี้
(Husky Farm) ให้ ท่ ำ นได้ช มควำมน่ ำ รั ก ของ
สุ นขั แสนรู ้ เป็ นพันธุ์ที่ฉลำดเฉลียวและแข็งแรง
มำก โดยอำศัย อยู่ในเขตหนำว ซึ่ งชำวแล ปป์
ได้เลี้ ยงสุ นัขพันธุ์น้ ี เพื่อใช้ในกำรลำกเลื่ อนบน
น้ ำแข็งหรื อหิ ม่ะ ให้ท่ำนได้สัมผัสประสบกำรณ์
นัง่ รถเทียมสุ นขั ฮัสกี้ลำกเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟำร์ มนี้ จะบริ กำรต้อนรับท่ำนด้วยชำร้อน ขนมพื้นเมือง
กับบรรยำกำศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น จำกนั้นนำท่ำนสู่ เมืองมูร์มนั สค์ (Murmansk)
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
นำเข้ำสู่ ที่พกั โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรื อเทียบเท่ำ

21.00 น. น ำท่ ำ น ตำมล่ ำ หำแสงเหนื อ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ ำ (Aurora borealis) เป็ นปรำกฏกำรณ์ ท ำง
ธรรมชำติ ที่จะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมที่
ท้อ งฟ้ ำ โปร่ ง ในช่ ว งหน้ ำหนำวเท่ ำ นั้น ซึ่ ง
แสงออโรร่ ำ (Aurora borealis) จะปรำกฎเป็ น
ํ น ***
แสงสี เขี ยวที่ พ ำดผ่ำนท้องฟ้ ำยำมค่ำคื
กำรพบเห็ น ปรำกฏกำรณ์ แ สงเหนื อ เป็ น
ปรำกฏกำรณ์ ทำงธรรมชำติ ไม่ ส ำมำรถ
กำหนดหรื อทรำบล่วงหน้ำได้ โอกำสที่จะได้
เห็ น ขึ้ น อยู่ก ับ สภำพอำกำศเป็ นส ำคัญ และ
โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม***

ที่พกั : AZUMUT MURMANSK HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่4 พิพธิ ภัณฑ์ เรื อทําลายนํา้ แข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน
มอสโคว์ – ล่องเรื อแม่ นํา้ มอสควา
เช้ า

เทีย่ ง

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
ํ งพลังนิ วเคลี ยร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่ น Lenin ซึ่ งเป็ นเรื อ
นำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรื อทำลำยน้ำแข็
ทำลำยน้ ำแข็งพลังนิ วเคลียร์ รุ่นแรก เปิ ดตัวเมื่อ
ปี ค.ศ. 1957 และได้ ป ลดประจ ำกำรแล้ ว
ปั จจุ บ นั เป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์ได้ให้นัก ท่ องเที่ ยวได้
เข้ ำ ชม จอดเที ยบ ท่ ำ อยู่ ที่ เมื อ งมู ร์ มั น ส ค์
(Murmansk) ในอดี ตเรื อลำนี้ ใช้ตดั น้ ำแข็งเพื่ อ
เปิ ดทำงน้ ำแข็งให้เรื อเดิ นสมุ ทรในกำรขนส่ ง
สิ นค้ำ โดยในปั จจุบนั ยั งมีเรื อทีปฏิบตั ิกำรตัด
น้ ำแข็งอยู่ จำกนั้นนำท่ำนชมอนุ สำวรี ยอ์ โลชำ
(Alyosha Memorial) ที่สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั
เหล่ ำทหำรกองทัพของโซเวียตที่ สำมำรถตรึ งกองกำลังเพื่ อหยุดยั้งกำรรุ กคืบ จำกกองทัพ เยอรมัน เป็ นรู ปปั้ น
ขนำดสู งถึง 35.5 เมตร สู งเป็ นอันดับสองของรัสเซี ยและมีน้ ำหนักกว่ำ 5,000 ตัน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

--.-- น.
--.-- น.
บ่ำย

คํ่า

ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้ เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้องกับเวลาของเทีย่ วบิน และ สภาพอากาศ)
ถึงสนามบินมอสโคว์ รถโค้ ชปรับอากาศนําท่ านสู่ กรุ งมอสโคว์
จำกนั้นนำท่ำนล่องเรื อลุ ยน้ ำแข็ง Moscow icebreaker river cruise by Radisson Cruise ชมควำมสวยงำมสองฝั่ ง
แม่น้ ำ Moskva ดื่ มด่ ำรับบรรยำกำศในช่ วงฤดู หนำว โดยอำจมีหิมะ และน้ ำแข็งเต็มในแม่น้ ำทั้งสองข้ำงทำง 2
(กำรล่องเรื อขึ้นอยูก่ บั สภำพอำกำศ โดยเฉพำะในช่ วงฤดุ หนำว และในกรณี น้ ำในแม่น้ ำกลำยเป็ นน้ ำแข็งที่หนำ
มำก จนไม่สำมำรถล่องเรื อได้ ทำงบริ ษทั ขอคืนเงินจำนวน 500 บำทต่อท่ำน)
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : INTOURIST KOLOMENSKOE หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่5 จัตุรัสแดง – พระราชวังเคลมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – ชมละครสัตว์
เช้ า

เทีย่ ง

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านชมเมื องมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมื องหลวงของประเทศรัส เซี ย เป็ นศู นย์กลำงทำงเศรษฐกิ จ กำรเงิ น
กำรศึ ก ษำ และ กำรเดิ น ทำงของประเทศ มี ป ระชำกรอยู่อำศัยกว่ำ 1 ใน 10 ของประเทศ ท ำให้เป็ นเมื องที่ มี
ประชำกรหนำแน่นที่สุดในยุโรป นำท่ำนเข้ำสู่ ภำยในรั้วพระรำชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจ้ำซำร์ ทุกพระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้ำซำร์ ปีเตอร์ มหำรำชทรงย้ำยไปนคร เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปั จจุบนั
เป็ นที่ ป ระชุ มของรัฐบำลและที่ รับรองแขกระดับประมุ ขของประเทศ นำท่ำนสู่ จตั ุ รัสวิหำร ถ่ ำยรู ป กับ โบสถ์
อัสสัมชัญ โบสถ์อนั นันซิ เอชัน่ โบสถ์อำร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวำน และเข้ำชมด้ำนในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่ ง
เป็ นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงำนพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น กำรประกอบพิธีบรมรำชำภิเษกของพระเจ้ำซำร์ ทุกพระองค์
จำกนั้นชมระฆังพระเจ้ำซำรร้ ำงในสมัยพระนำงแอนนำ ทรงประสงค์จะสร้ ำงระฆังใบใหญ่ ที่สุดในโลกเพื่ อ
นำไปติดบนหอระฆังแต่เกิ ดควำม ผิดพลำดระหว่ำงกำรหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ ที่มีควำม
ต้องกำรสร้ำงปื นใหญ่ที่สุดในโลกที่ยงั ไม่เคยมีกำรใช้ยงิ เลย ทำด้วยบรอนซ์น้ ำหนัก 40 ตัน (หำกมีพิธีกรรมท ำง
ศำสนำโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุ ญำตให้เข้ำชมด้ำนใน) นำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์อำร์ เมอรี่ (The Kremlin Armory )
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่ำแก่ที่สุดของรัสเซี ยเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจ้ำชำยมัสโควี่ ในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-15
ปั จจุบนั เป็ นสถำนที่เก็บสะสมของมีค่ำที่ดีที่สุดของรัสเซี ยจำกคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่
20 พิพิธภัณฑ์อำร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่งในสำมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้ำแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ
ซึ่งอีก 2 ที่อยูท่ ี่องั กฤษ และ อิหร่ ำน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

คํ่า

ที่พกั :

นำชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลำนกว้ำงใจกลำงเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุกำรณ์สำคัญในประวัติศำสตร์ ของรัสเซี ย
ไม่ ว่ำจะเป็ นงำนเฉลิ ม ฉลองทำงศำสนำ หรื อกำรประท้วงทำงก ำรเมื อ ง สร้ ำงในสมัย คริ ส ต์ศตวรรษที่ 17
ปั จจุ บ ันสถำนที่ แห่ ง นี้ ใช้จดั งำนในช่ วงเทศกำลส ำคัญ ๆ เช่ น วันปี ใหม่ วัน ชำติ วันแรงงำน และวัน ที่ ร ะลึ ก
สงครำมโลกครั้งที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มสถำปั ตยกรรมที่สวยงำม อันได้แก่ วิหำร
เซนต์บำซิ ล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงำมสดใส สร้ำงด้วยศิลปะรัสเซี ย
โบรำณโดยสถำปนิกชำวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยูบ่ นป้ อมสปำสสกำยำ เป็ นศิลปะ
โกธิ ก บนยอดมีดำวแดง 5 แฉกที่ทำมำจำกทับทิม น้ ำหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิ สต์นำมำประดับ ไว้เมื่อปี
ค.ศ.1995 ชมห้ำงสรรพสิ นค้ำกุม (GUM Department store) สถำปั ตยกรรมที่เก่ำแก่ของเมือง สร้ำงในปี ค.ศ.1895
จำหน่ำยสิ นค้ำจำพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้ำ เครื่ องสำอำง น้ ำหอม และรำคำค่อนข้ำงแพง ชมอนุ สรณ์สถำนเลนิ น ที่
เก็บศพสร้ำงด้วยหิ นอ่อนสี แดง ภำยในมีศพเลนินนอนอยูบ่ นแท่นหิ นมีโลงแก้วครอบอยู่
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชมกำรแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นกำรแสดงของสัตว์แสนรู ้ ที่ ไม่ควรพลำด เช่ น สุ นัข ลิ ง นก ฯลฯ
รวมทั้งมำยำกล กำยกรรมไต่ลวด และกำรแสดง ผำดโผนจำกนักแสดงมืออำชี พ แบ่งกำรแสดงออกเป็ น 2 ช่วง
ช่วงแรก 45 นำที พัก 15 นำที และช่วงหลังอีก 45 นำที จำกนี้ ยงั มีบริ กำรถ่ำยรู ปกับสัตว์ต่ำงๆ และมี ของที่ระลึก
ด้วย

INTOURIST KOLOMENSKOE หรื อระดับใกล้เคียง

***กรณี ละครสัตว์งดกำรแสดงและซึ่งบำงครั้งกำรงดกำรแสดงไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงืน 1,000 บำท***

วันที่ 6 เนินเขาสแปร์ โรว์ – สถานีรถไฟใต้ ดนิ – โบสถ์ เซ็นต์ ซาเวียร์ – กรุงเทพฯ
เช้ า

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านเดิ นทางสู่ เนิ น เขาสแปร์ โร่ จุ ด ชมวิวที่ ส ามารถมองเห็ น ทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโคว์ ไ ด้ท้ งั เมื องและ
สำมำรถมองเห็ นตึกสู งเจ็ดตึกที่สร้ำงในสมัยสตำลิ น ซึ่ งท่ำนสำมำรถถ่ ำยรู ปกับหนึ่ งในเจ็ดตึกที่ ใกล้ที่สุด คื อ
มหำวิท ยำลัยมอสโคว์ ที่ เป็ นมหำวิท ยำลัยที่ เก่ ำแก่ ที่ สุ ดในรั ส เซี ย สร้ ำงในสมัยพระนำงแคทเธอรี นมหำรำช
จำกนั้นนำท่ำนสู่ ถนนอำรบัต เป็ นถนนคนเดินยำวประมำณ 1 กม. เป็ นทั้งย่ำนกำรค้ำ แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้ำนค้ำของ
ที่ระลึ ก ร้ ำนนั่งเล่ น อำทิ แมคโดนัล สตำร์ บ คั ฮำร์ ดร็ อคคำเฟต์ ฯลฯ และยังมี ศิล ปิ นมำนั่งวำดรู ปเหมื อน รู ป
ล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย ช้อปปิ้ ง เดินเล่นเก็บภำพบรรยำกำศตำมอัธยำศัย จากนั้นนําท่าน
ชมสถานีรถไฟใต้ ดิน สถานีรถไฟใต้ ดิน เป็ นสิ่ งก่อสร้ ำงที่ชำวรัสเซี ยสำมำรถอวดชำวต่ำงชำติให้เห็ นถึ งควำม

เทีย่ ง
บ่ าย

18.40

ยิ่ ง ใหญ่ ประวัติ ศ ำสตร์ ค วำมเป็ นชำติ นิ ย มและวัฒ นธรรมประเพณี อัน สวยงำม สถำนี แ ตกต่ ำ งกัน ด้ ว ย
ประติมำกรรม โคมไฟระย้ำ เครื่ องแก้ว หิ นแกรนิต หิ นอ่อน ที่สวยงำม
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าชม วิหารเซนต์ ซ าเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ ามถ่ ายภาพด้ านใน) เป็ นมหำวิหำร
โดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย สร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งชัยชนะ ในสงครำมนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดย
พระเจ้ำซำร์ อเล็กซำนเดอร์ ที่ 1ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 45 ปี เป็ นวิหำรที่สำคัญของนิกำยรัสเซี ยนออโทดอกซ์ใช้
ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชำติ ได้ เวลาสมควรทุกท่ านออกเดินทางสู่ สนามบิน
เหินฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ส เทีย่ วบินที่ TG975

วันที่7 กรุงเทพฯ
07.30

นําท่ านเดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยปลอดภัย

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ, การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใน
ต่ างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนีเ้ พื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนําทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสํ าคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ธ.ค.-มี.ค. 2561

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
74,900

74,900

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

74,900

15,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มอสโคว์-กรุ งเทพฯ
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล เทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยน
ย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง

ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรม์)/หำกผูเ้ ดินทำงอำยุเกิน 75ปี หรื อไม่ได้เดินทำงไปและกลับ
พร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพิม่ )
น้ ำดื่มบริ กำรบนรถโค้ช อำหำรเสริ ม และขนมขบเคี้ยว
หำกท่ำนลืมสัมภำระไว้ในห้องพัก มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำช้ำหรื อสูญหำยได้
ทิปพนักงานขับรถ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
น้ ำดื่มบนรถ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ กั (ทางบริษัทฯไม่ ได้ จดั ให้ แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพทีแ่ ฝงตัวเข้ ามา
ในโรงแรมทีพ่ กั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสําหรับทุกท่ าน)

ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง และการชําระเงิน
กรุ ณ ำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บำท ก่ อนกำรเดิ นทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดิ นทำง Passport มำยังบริ ษทั และ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ หรื อ
จัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุด
งำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศไม่
ว่ำในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือ
ว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ

•

•

•

•
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-

•
•

ทางบริ ษัทจะทําการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อ เมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยืน่ วีซ่ำ
ด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะ
ยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน
บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดําเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
ค่ ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วัน ยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋
เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120
วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจง
ให้ท่ำนเข้ำใจ
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสํ ารองตั๋วเครื่ องบิน
หรื อ พาหนะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ ใช้ ในการเดิ น ทางมาสนามบิ น ทางบริ ษั ท จะไม่ รั บ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ า ยที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

