สัมผัสความมหัศจรรย์ของแสงออโรร่าล่าแสงเหนือ 2 คืนเต็ม - ขับสโนว์โมบิลตะลุยนําแข็ง
- ชมฟาร์มสุนัขฮัสกีสุดน่ ารักพร้อมนังรถสุนัขลากเลือน - เยือนหมู่บ้านซามี-มอสโคว จัตุรสั แดง - วิหารแซนต์ซาเวียร์-พระราชวังเครมลิน-ช้อปปิ งถนนอารบัต
รายละเอียดการเดินทาง
สายการบิน อุซเบกิสถานแอร์ไลน์ พร้อมบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
โรงแรม
มาตรฐานระดับ 4* พร้อมสิงอํานวยความสะดวกครบครัน
อาหาร
เช้า เป็ นแบบอเมริกนั และคอนติเนนตัล เทียงและคํา เป็ นอาหารเอเชีย สลับอาหาร
ท้องถิน
ทัวร์
รายการทัวร์จดั ให้แบบ สบายไม่เหนือยค่อยๆไปทีละเมือง
พาหนะ
รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรปพร้อมคนขับทีชํานาญเส้นทาง
หัวหน้าทัวร์ นํ าทัวร์โดย หัวหน้าทัวร์ทมีี ประสบการณ์มคี วามรับผิดชอบสูง ให้บริการและ
อํานวยความสะดวกอย่างใกล้ชดิ ตลอดการเดินทาง
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วันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอุซเบกิสถาน
แอร์ไลน์ (HY )เจ้าหน้าที คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรทีนังขึน
เครือง
Qออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียโดยเทียวบินที HY534 /HY603 (23.0003.50 / 07.25-09.45)
 บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทียวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รบั การต้อนรับ
จากเจ้าหน้ าทีพร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ แวะเปลียนเครืองทีสนามบินนานาชาติ
ทาซเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน

23.00 น.

วันทีสอง มอสโคว - ถนนอารบัต - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สแปโรว์ ฮิลล์
09.45 น.

เทียง
บ่าย

คณะเดิน ทางถึง สนามบิน นานาชาติก รุ ง มอสโคว จากนั นนํ า ท่ า นผ่ า นพิธ ีก ารทาง
สนามบินพร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ คนขับรถผูช้ ํานาญเส้นทางและไกด์ทอ้ งถินคอยต้อนรับ
ท่านทีสนามบิน จากนันนํ าท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศ
เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศสหพันธรัฐ
รัสเซียทียิงใหญ่ตงอยู
ั บ่ นเนินเขา 7 ลูก มีแม่นํามอสควาไหลผ่านกลางเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ าท่านเดินทางไปยัง ถนนอาราบัต ซึงเป็ นถนนคนเดิน (Walking Street) ทัง 2
ข้า งทางของถนนเต็ม ไปด้ว ยร้า นค้า ขาย
ของฝากของทีระลึก ตลอดจนสินค้าอืนๆ
รวมถึงร้านขายอาหารอีกมากมาย อิสระให้
ท่ า นได้ ช้ อ ปปิ งและเดิ น เล่ น ชมอาคาร
บ้านเรือนในแบบรัสเซียตามอัทธยาศัย ได้
เวลานั ด หมายนํ าท่ านเดิน ทางต่ อ เพือชม
คว า มง ามข อ ง วิ ห ารเ ซน ต์ เ ดอ ซ า
เวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอก
ทีใหญ่ทสุี ดในรัสเซีย โดดเด่นด้วยโดมทอง
บนยอดทีใหญ่ ทีสุ ด ในรัส เซีย ได้ ร ับ การ
บู ร ณะขึนใหม่ เ นื องในโอกาสเฉลิม ฉลอง
ครบรอบ 850 ปี ของกรุง มอสโคว เดิม
สร้างขึนในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์
ที 1 ในการเฉลิมฉลองชัยชนะต่อกองทัพ
ของนโปเลียนแห่ ง ฝรังเศส ต่ อ มาในสมัย
ของสตาลิน เคยสังให้ทุบทําลายสถานทีแห่งนีเพือจะสร้างพระราชวังแห่งโซเวียตแต่ต้อง
ยกเลิกไปเนืองจากสงครามโลกครังที 2 จนกระทังในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึง
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ได้มกี ารบูรณะขึนมาอีกครังหนึง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูค้ น มหาวิหาร
โดมทองแห่ ง นีจึง กลายเป็ นสถานทีหลัก ในการประกอบพิธ ีก รรมทางคริส ตศาสนาของ
ประเทศรัสเซีย จากนันนําท่านขึนสู่จดุ สูงสุดของกรุงมอสโควที เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ จุดชม
วิว ทีสามารถมองเห็นทัศ นียภาพของกรุง มอสโควได้ทงหมด
ั
ถ่ ายรูปเป็ นทีระลึก กับตึก
มหาวิทยาลัยมอสโควโลโมโนชอฟ (Moscow Lomonosov University) มหาวิทยาลัยแห่ง
แรกทีใหญ่โตและเก่าแก่ทสุี ดของรัสเซียทีสร้างเป็ นตึกสูงใหญ่ในสมัยสตาลิน ตึกอธิการบดี
สูงถึง 32 ชัน มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได้1,500 คน ถือเป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามอีก
แห่งหนึงบนเนินเขาเลนิน ซึงเป็ น 1 ใน 7 ตึกทีสร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พัก IZMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีสาม มอสโคว - มอสโควเมโทร - พระราชวังเครมลิน - อาร์เมอร์รแชมเบอร์
ี
- ระฆังและปื น
ใหญ่พระเจ้าซาร์ - จัตุรสั แดง - วิหารเซนต์บาซิล - มูรมันสก์ - ล่าแสงเหนือ
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดนิ กรุงมอสโคว ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
สถาปั ตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ
ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีมี
ศิลปะทีงดงามยิงกว่าทีใดๆ จากนันนํ าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สถาปั ตยกรรมที
ยิงใหญ่สวยงามอันเป็ นจุดกําเนิดแห่งประวัติศาสตร์รสั เซียทีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
ภายในท่านจะได้ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบถส์ทเก่
ี าแก่ทสุี ดและสําคัญทีสุดของรัสเซีย เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที 3 มหาราชสร้างขึนใหม่ในปี ค.ศ.
1475-1479 ก่อสร้างทับลงบนโบสถ์ทเี ก่าแก่โดยสถาปนิกทีมีชอเสี
ื ยงของอิตาลียุคนันคือ
อริสโตเติล ปิ โอราอานติ จากนันนํ าท่านชม พิพธิ ภัณฑ์อาร์มเมอร์รแชมเบอร์
ี
ซึงเป็ นทีเก็บ
บริภณ
ั ฑ์สมบัตลิ ําค่าของกษัตริยพ์ ระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย อันได้แก่บลั ลังค์เพชร, บัลลังค์
งาช้าง,ราชรถทองคํา,เครือง
บรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ
ในยุ โ รปรวมถึง ไข่ อีส เตอร์ที
หาชมได้ ย า กยิ ง จากนั น
ชม โบสถ์ อ าร์ค แอนเจล ไม
เคิล โบสถ์ทีสร้างอุ ทิศ ให้ก ับ
นั ก บุ ญ อาร์ค แอนเจลไมเคิล
เป็ นทีเก็บพระศพของพระเจ้า
ซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปี เตอร์มหาราช จากนันนํ าท่านชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.
1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ ทสุี ดในโลก แต่เกิด
ความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทําให้ระฆังแตก ปั จจุบนั วางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน
3

พร้อมกันนีนําท่านชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 โดยพระองค์มพี ระประสงค์
ต้องการให้เป็ นปื นใหญ่ ทใหญ่
ี ทสุี ดในโลก ตัวปื นทําด้วยบรอนซ์ นํ าหนัก 40 ตัน และ
สามารถบรรจุลกู กระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เทียวชม จัตุรสั แดง สถานทีสําคัญของกรุงมอสโคว ซึงได้ชอว่
ื าเป็ นจัตุรสั ทีใหญ่ทสุี ดในมอส
โคว ด้านหน้ าเป็ นทีตังของกิโ ลเมตรทีศู นย์ของรัส เซีย พืนถนนมีส ญ
ั ลัก ษณ์ เ ป็ นวงกลม
จากนันนํ าท่านชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึนในสมัยพระเจ้าอิ
วานจอ มโหด ประกอ บด้ ว ยโรงสว ด
ทรงกระบอก 9 โรง ซึงเชือมต่ อ กัน เป็ น
อย่ า งกลมกลื น ผ่ า นชม สุ ส านเลนิ น อ
นุ ส รณ์ ส ถานของผู้ นํ า พรรคบอลเชวิค ที
ปั จจุ บนั ล่ มสลายไปกับ ความยิงใหญ่ ของ
สหภาพโซเวีย ต จากนั นนํ า ท่ า นเดิน ชม
รอบๆ บริเวณจัตุรสั แดง ซึงเป็ นทีตังของ
สถานที สํ า คั ญ ต่ า ง ๆ เริ มที อนุ สรณ์
สถานเลนิ น เป็ น ทีเก็ บ ศพสร้ า งด้ ว ยหิน
อ่ อ นสีแ ดง ภายในมีศ พเลนิ นนอนอยู่บ น
แท่นหิน มีโลงแก้วครอบอยู่ ตังอยู่บริเวณ
จัตุรสั หน้ าพระราชวังเครมลิน นับว่าเลนิน
เป็ นวีรบุรุษผูย้ งใหญ่
ิ
ของสหภาพโซเวียตที
ยังมีคนนับถือจนถึงปั จจุบนั และในบริเวณเดียวกันท่านจะได้ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตังอยู่
บนป้ อมสปาสสกายาทีมียอดเป็ นนาฬิกาเป็ นศิลปะกอธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีทํามา
จากทับทิมนําหนัก 20 ตัน ซึงพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว้เมือปี ค.ศ. 1995 มีลกั ษณะ
คล้ายหอบิกเบนทีลอนดอนจากนันนํ าท่านเดินทางสู่ส นามบินเพือต่ อเครืองสายการบิน
ภายในประเทศสูเ่ มืองมูรมันสก์
18.00 น. Qนํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมูรมันสก์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เทียวบินที SU1492
(18.00-20.30)
20.30น. เดินทางถึง เมืองมูรมันสก์ เมืองท่าทางด้านขัวโลกเหนือทีใหญ่ทสุี ดในโลก ตังอยู่ในเขต
มหาสมุทรอาร์กติก ภายในคาบสมุทรโคล่าทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศ
เหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศฟิ นแลนด์ หลายศตวรรษ
ก่อนชาวรัสเซียเรียกบริเวณนีว่า Coast of Murman คําว่า Murmanหมายถึงชาวนอรวี
เจียนในภาษารัสเซียดังเดิม ด้วยอาณาเขตซึงอยู่ทางตอนเหนือของฝั งยุโรป มูรมันสก์จงึ
เป็ นสถานทีในอุ ดมคติทนัี กเดินทางต้องการมาเยือนเพือสัมผัสประสบการณ์ การล่าแสง
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คํา

เหนื อ และสนุ ก สนานกับ กิจ กรรมทางการท่ อ งเทียวด้า นอืนๆ เมือเดิน ทางถึง นํ า ท่ า น
เดินทางสู่ภตั ตาคาร
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังมืออาหาร เชิญสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนทีมืดมิด ท่านจะพบกับ แสงออโรร่า” (Polar Light) หรือแสง
เหนือ ปรากฏการณ์ ผวิ ดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปล่อยอนุ ภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วง
อวกาศหรือทีเรียกว่าลมสุรยิ ะ (Solar wind) เมือลมสุรยิ ะผ่านเข้ามาใกล้โลก ขัวแม่เหล็กโลกจะ
ดึงดูดอนุ ภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเข้าหาชันบรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุ ลของแก๊ สที
ล่ องลอยอยู่ในชันบรรยากาศ จึงทําให้เกิดการเรืองแสงเป็ นสีส ันต่ างๆ มักพบได้ในช่วงเดือน
ธันวาคม-มีนาคมของทุกปี ซึงสามารถพบได้ในรัศมี 300 กิโลเมตร จากขัวโลกเท่านัน (ทังนีการพบ
ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึนอยู่กบั สภาพอากาศในขณะนันด้วย) ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทาง
กลับสู่ทพั
ี ก

พักที PARK INN BY RADISSON MURMANSK HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีสี

มูรมันสก์ - MURMAMSK MALL - เรือทําลายนําแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรียอ์ โล
ชา - โบสถ์พระผูเ้ ป็ นเจ้า - ไซบีเรียนฮัสกีฟาร์ม - กิจกรรมขีสโนว์โมบิล - ล่าแสงเหนือ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมืออาหารนํ าท่านนังรถชมบรรยากาศบ้านเมืองเพือเดินทางไปยัง Murmansk Mall
ศูนย์การค้าทีใหญ่ทสุี ดของเมืองมูรมันสก์ อิสระให้ท่านช้อปปิ งตามอัทธยาศัย ได้เวลานัด
หมาย นําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทียง
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บ่าย

นํ าท่านเดินทางเข้าชม เรือทําลายนํ าแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear Powered Icebreakers
รุ่น Lenin ซึงเป็ นเรือทําลายนํ าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ. 1958 ทีเมืองเลนิ
นกราด (Leningrad) หรือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ทีกลับมาใช้ชอเดิ
ื มหลังจากการล่มสลาย
ของสภาพโซเวียต ซึงได้ปลดระวางและจอดเทียบท่าให้นกั ท่องเทียวได้เข้าชมอยู่ทเมื
ี องมูร
มันสก์นี ขณะทีรุ่นอืน ๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorputและรุ่นอืนๆ ยังปฏิบตั กิ ารอยู่
ในทะเลอาร์ค ติก เพือเปิ ด ทางให้ก ับเรือ
เดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลําก็
ใช้ก ารนํ านั ก ท่อ งเทียวไปสํา รวจขัวโลก
เหนือ North Pole ด้วย จากนันนํ าท่าน
ชม อนุ สาวรียอ์ โลชา Alyosha Memorial
อนุ สาวรีย์ทีสร้างมาจากหินเกรนิต ขนาด
ใหญ่ ทีสร้างขึนเพืออุทศิ ให้กบั เหล่าทหาร
กองทัพ ของโซเวีย ตทีสามารถตรึง กอง
กําลังเพือหยุดยังการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็ นรูปปั นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร ตังเด่น
เห็นเเต่ไกลจากทุ่งหญ้าโล่งชานเมือง สูงเป็ นอันดับสองของรัสเซียและมีนําหนักกว่า 5,000
ตัน เป็ นอีกหนึงอนุ สาวรียท์ มีี ชอเสี
ื ยงของโลกเป็ นอย่างมากในเรืองของความสวยงามอง
ประติมากรรมร่วมสมัย จากนัน นําท่านชม โบสถ์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (Savior On Water Chrch)
เป็ นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์รสั เซีย ทีมีความสวยงามเพราะตังอยู่บนเนินเขาสูงที
สามารถเห็นวิวของท้องทะเล เป็ นโบสถ์ทสร้
ี างขึนมาด้วยสถาปั ตยกรรมเเบบรัสเซียทีมี
ความสวยงามเเละเป็ นทีสนใจของนักท่องเทียวทีมาเทียวเมืองมูรมันสก์จากนันนํ าท่าน
เดินทางไปสู่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี ซึงตังอยู่ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน ให้ท่านได้
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ถ่ายรูปเก็บภาพเป็ นทีระลึกและสัมผัสกับความน่ ารักแสนรูข้ องสุนัขไซบีเรียนฮัสกีซึงถูก
ฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี พร้อมทํากิจกรรมทีสนุ กสนานโดยให้ท่าน นังสุนัขลากเลือน นํ าท่าน
ท่องไปในดินแดนหิมะชมทิวทัศน์ทสวยงามยาวไกลสุ
ี
ดลูกหูลูกตามีภูมทิ ศั น์ ทเต็
ี มไปด้วย
หุบเขาน้อยใหญ่ทสวยงามมากมาย
ี
จึงขึนชือว่าเป็ นสถานทีทีกล่าวขานกันว่าเหมาะสําหรับ
การ ทํากิจกรรมสโนว์โมบิล ให้ท่านได้ลอง ขีสโนว์โมบิล ผ่านเส้นทางทีปกคลุมด้วยหิมะสี
ขาวทีจะทํ า ให้ ท่ า นตืนตาตืนใจตลอดเส้ น ทาง รวมทังยัง มีกิจ กรรมต่ า งๆ ให้ ท่ า นได้
สนุ กสนานเพลิดเพลินไปท่ามกลางหิมะขาวโพลน นอกจากนีท่านยังได้ทํากิจกรรมอัน
สนุ กสนานภายในหมูบ่ า้ นหิมะ ซึงเป็ นกิจกรรมยามว่างอันเป็ นทีโปรดปรานของชาวรัสเซีย
นันก็คอื การสไลด์ตวั ลงมาจากลานหิมะทีลาดเอียงโดยลากเลือนชนิดหนึงทีมีลกั ษณะเป็ น
ทรงกลมมีรตู รงกลางคล้ายโดนัท ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมทีพัก
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารท่านชมความงามของแสงออโรร่า Polar
Light (หากฟ้ าเปิ ดท่านจะพบกับสิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทหาดู
ี ได้เฉพาะพืนทีภายใน
รัศมี 300 กิโลเมตรจากขัวโลกเท่านัน)
พักที PARK INN BY RADISSON MURMANSK HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีห้า

มูรมันสก์ - หมูบ่ า้ นซามี - Majestic Idols - มอสโคว

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางไปสัมผัสวิถชี วี ติ ของชุมชนชาวพืนเมืองที หมู่บา้ นซามี (Sami Village) ซึง
เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ของชนเผ่าพืนเมืองชาวซามีหรือชาวแลปส์ ทีเข้ามาตังถินฐานตังแต่ ปี
ค.ศ.1574 ซึงชนพืนเมืองนีมีอาชีพล่าสัตว์
โดยลักษณะของหมู่บ้านได้สร้างคล้าย ๆ
กับ พิพ ิธ ภัณ ฑ์เ พือการเรีย นรู้ว ิถีชีว ิต ชน
เผ่ า ภายในหมู่ บ้ า นจะเห็น ชนเผ่ า เลียง
กวางเรนเดีย ร์ไ ว้สําหรับลากเลือนและมี
สัต ว์เ มือ งหนาวอืนๆ อีก มาก เช่ น สุ นั ข
จิงจอก กระต่ า ยป่ า ท่ า นจะได้ ร่ ว มทํ า
กิจกรรมอย่างหลากหลายอาทิ ร่วมสนุ กสนานไปกับการละเล่นพืนเมืองของชนเผ่ าและ
ได้รบั ฟั งการถ่ายทอดประวัตคิ วามเป็ นมาและเรืองราวของชนพืนเมืองแห่งนี การให้ขนม
ปั งเรนเดียร์ และให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์การนังรถลากเลือนโดยกวางเรนเดียร์ท่องไป
ในดินแดนหิมะอันกว้างไกลทีจะทําให้ท่านประทับใจไม่รลู้ มื นํ าท่านชม Majestic Idols
ประติมากรรมภายในหมูบ่ า้ นอันเป็ นตัวแทนสือถึงธรรมชาติ ได้แก่ ไฟ โลก นํ า อากาศ โดย
มีความเชือว่าหากมาอธิษฐานขอพรกับประติมากรรมชินนี จะทําให้เกิดความโชคดีแก่ตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นเรืองของสุขภาพทีดี รวมถึงเรืองความรักก็จะสมปรารถนาอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมืออาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน มูรมันสก์ เพือเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว

เทียง
14.30 น.
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คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน
19.10 น. Qเดินทางโดยสายการบินแอโรฟลอต เทียวบินที SU1325 (19.10-21.45)
21.45 น.  เดินทางถึงกรุงมอสโคว จากนันนําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก
พัก IZMAILOVO GAMMA-DELTA HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีหก

มอสโคว - กรุงเทพฯ

เช้า
11.15น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
Qคณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน HY604 / HY531 (11.15-17.05 / 22.4006.40)

วันทีเจ็ด กรุงเทพฯ ( สนามบินสุวรรณภูม)ิ
06.40น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื

********************
*** หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนีทาง
บริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ ***
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รัส เซีย -มอสโคว์- มูร มัน สก์ 7 วัน
เด็กอายุ 06-11 ปี
อัตราค่าบริการ

09 - 15 ต.ค. 62
23 - 29 ต.ค. 62
06 - 12 พ.ย. 62
20 - 26 พ.ย. 62
04 - 10 ธ.ค. 62
18 - 24 ธ.ค. 62

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู่)

55,900
55,900
55,900
55,900
55,900
55,900

พักกับผูใ้ หญ่
1 ท่าน (ห้องคู่)

พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน มีเตียง

55,900
55,900
55,900
55,900
55,900
55,900

54,800
54,800
54,800
54,800
54,800
54,800

เด็กอายุ 02-05
ปี
พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน ไม่ม ี
เตียง

พักเดียว
จ่ายเพิม

53,700
53,700
53,700
53,700
53,700
53,700

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

อัตรานีรวม
1) ค่าตัวเครืองบิน (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมคี วามประสงค์อยูต่ ่อ
จะต้องไม่เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคา่ ใช้จ่ายทีทางสายการบินกําหนด(นําหนักกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ20
กิโลกรัม/กระเป๋ าถือขึนเครืองท่านละ 7 กิโลกรัม)
*** เทียวบินระหว่างมอสโคว - มูรม์ งั ค์ให้นําหนักกระเป๋ าท่านละ 20 กก.และถือขึนเครือง 7 กก. หากมีกระเป๋ าที
นําหนักเกินท่านสามารถฝากไว้ที รร.ในมอสโควได้ ***
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง(ตามกฎหมายไม่อนุ ญาตให้
คนขับรถเกิน 12ชัวโมง/วัน)
4) ค่า Coach Tax และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่ า ห้อ งพัก ในโรงแรมทีระบุ ต ามรายการหรือ เทีย บเท่ า พร้อ มอาหารเช้า (โรงแรมส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ม ี
เครืองปรับ อากาศ เนื องจากอยู่ใ นภูมปิ ระเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน
หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งมี
การเปลียนย้ายเมือง โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
8) ค่าตัวเครืองบินภายในประเทศ
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9) ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์
10) ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000 บาท
กับ ACE Insurance Limited (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
อัตรานีไม่รวม
1) ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม 7% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
พิเศษ
4) ค่านําหนักส่วนทีเกิน 30กิโลกรัม และมีจาํ นวนมากกว่า 1ชิน(ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าพนักงานยกกระเป๋ าเข้า-ออกในโรงแรมทีพัก (เนืองจากโรงแรมบางแห่งไม่มพี นักงานยกกระเป๋ า)
6) ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน(ท่านละ 6USD/ท่าน/วัน)
7) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ท่านละ 3 USD/ท่าน/วัน)
เงือนไขการสํารองทีนัง
1) กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก ท่านละ 20,000 บาท พร้อม
แฟกซ์หรืออีเมล์หน้าหนังสือเดินทางของผูเ้ ดินทางมายังบริษทั ฯ เพือยินยันการจองทีนัง
2) ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงหมดก่
ั
อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิเช่นนัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิในการยกเลิก การเดิน ทางของท่ า น และการคืน เงิน ทังหมดหรือ บางส่ ว นตาม
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง เนืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการไปแล้วจํานวนมาก ทางบริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการ หักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนส่วนทีเหลือให้กบั ท่าน ซึงอาจจะได้เฉพาะค่าตัวเครืองบิน
เท่านัน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทไม่
ี สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย

30 ท่านและ/หรือผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึงในกรณีนีทาง
บริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงหมด
ั
หักค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือจัดหาคณะทัวร์อนให้
ื ถา้ ต้องการ

อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลียน และราคาตัวเครืองบินในปั จจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
การปรับ เปลียนราคาค่ า บริก ารในกรณี ทีมีก ารขึนราคาค่ า ตัวเครืองบิน ค่ า ประกัน ภัย สายการบิน
ค่าธรรมเนียมนํามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลียนได้ปรับขึนในช่วงใกล้วนั ทีคณะ
จะเดินทาง

บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน
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หากท่านถูกเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึงอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่
คืนเงินบางส่วนหรือทังหมด
บริษัทฯ จะไม่ร บั ผิด ชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้า มเข้าประเทศ อัน เนืองมาจากมีส ิงผิด
กฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มกี ารคืนเงินค่าบริการทังหมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์
ท่านอืนๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว้
เพือไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอืน แต่ทางตัวแทนบริษทั ฯ จะทําหน้าทีประสานงานและเจ้าหน้าทีจะทําการ
ติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า เมืองให้กบั
ชาวต่ า งชาติ หรือ คนต่ า งด้า วทีพํา นักอยู่ใ นประเทศไทย แต่จ ะทํา หน้ า ทีช่ว ยเหลือเจรจา แต่ อํา นาจ
สิทธิขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บริษทั ฯ จะทําหน้าทีเป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมือเกิด
การสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
ค่าบริการทีท่านชําระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระให้กบั บริษทั ฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ท่านไม่ได้เดินทางท่องเทียว
พร้อมคณะตามรายการ ทีระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษทั ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที
จะจัดบริการทัวร์อนทดแทนให้
ื
แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับค่าบริการนันๆ
มัค คุ เ ทศก์ พนัก งาน และตัว แทนของบริษัท ฯ ไม่ ม ีส ิท ธิในการให้คํา สัญ ญาใดๆ ทังสินแทนบริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของ
สายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, การปฏิวตั ,ิ ทรัพย์สนิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ
และอืนๆ ทีอยู่น อกเหนื อการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่า ใช้จ่ า ยเพิมเติม ทีเกิด ขึนทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
บริษัท ฯ และตัว แทนของบริษัท ขอสงวนสิท ธิทีจะเปลียนแปลงรายการทัว ร์ต ามความเหมาะสม ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจํากัดด้านภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริง ทังนีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญเมือท่านได้ชาํ ระเงิน
มัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ ดังทีได้กล่าวข้างต้นแล้ว
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