วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์ โรว์ฮิลส์
 (-/-/เย็น)

07.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิเคาท์เตอร์ สายการบินแอร์ โรวฟรอท อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู
7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES

10.15 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ SU 271
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

16.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร** เวลาท้องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
เดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็ นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปั ตยกรรมทั้ง
เก่าและใหม่มีโบสถ์ซ่ ึ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ง

จากนั้น

นาท่านเดิ นทางสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิลส์ (Sparrow Hills) จุดชมทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโคว์ที่สามารถชม
ด้านล่ างได้เกื อบทั้งหมด ปั จจุ บนั พื้นที่ ดงั กล่าวเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย

เย็น
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม
IZAMAILOVO DELTA HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่ มืองมอสโคว์

วันทีส่ อง

พระราชวังเครมลิน • โบสถ์ อัสสั มชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์ บาซิล • ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม
ชมโชว์ละครสั ตว์

เช้ า

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกาเนิ ดของประวัติศาสตร์
รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่นี่เปรี ยบเสมือนหัวใจของกรุ งมอสโคว์ อีก
ทั้งยังเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ
พระราชวังเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ชาวรัสเซี ยเชื่อว่าที่นี่เป็ นที่สถิตของพระเจ้าปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาหรับ
การจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศนาท่าน ชมพิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ ต้ งั อยูอ่ ยู่

ในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่ งที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคาของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี้ให้กบั เจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค เมื่อราว 700 ปี เศษ มาแล้ว
สวยงามมาก ทาจากทองคาประดับด้วยขนเสื อเซเบิล (Sable) และอัญมณี ล้ าค่าต่างๆ มากมาย และได้ใช้ใน

เทีย่ ง
จากนั้น

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์ อสั สั มชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสาคัญที่สุด
ในเครมลิน ซึ่ งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อน แล้วใช้เพื่อใน
การประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้ าซาร์ The Tsar Bellและ
ปื นใหญ่พระเจ้ าซาร์ เป็ นตัวอย่างผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซี ย ขนาดอันใหญ่โตและความ
งดงามเป็ นตัวดึงดูดให้ผคู ้ นมาเยีย่ มชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สาคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้างในสมัยคริ สศตวรรษที่ 17 ที่เป็ นศูนย์
รวมเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรื อการประท้วงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และยังถือ
ได้ว่าเป็ นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่ สุดในโลก บริ เวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่ สาคัญของ
ประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถ ได้ชม อันได้แก่

มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซ่ ึ งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์
จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด
สี สันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์สถานในการรบชนะเหนื อกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตร
บรรจงของวิหาร จึงทาให้เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 เป็ นอย่างมาก จึงมีคาสั่งให้ปูนบาเหน็ จแก่
สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาทั้งสองข้างทิ้งเสี ย เพื่อไม่ให้สถาปนิ คผูน้ ้ ี สามารถสร้างสิ่ งสวยงามกว่านี้ ได้อีก
การกระทาของพระองค์ในครั้งนั้น ส่ งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)

จากนั้น

เข้าชมและช้อปปิ งที่ ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM Department store)สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอส
โคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบนั เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาจาหน่ายสิ นค้าแบ
รนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม
แบรนด์ดงั ที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นรุ่ นล่าสุ ด
นาท่านเดินทางไปยังถนนคนเดิน
อารบัต(Arbat

Street)

ที่ต้ งั อยูใ่ นใจ

กลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือ
ว่าเป็ นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ศตวรรษที่15 โดยตลอด
ความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็ นแหล่งชุมนุมของ
ศิลปิ นอินดี้ ที่มาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่านชมความน่ ารั กของบรรดาสัตว์แสนรู ้ และตื่ นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสั ตว์
Circus Showโดยเป็ นนัก แสดงมื ออาชี พ พร้ อมกับ เหล่ า สัตว์ที่ไ ด้รับ การฝึ กฝนมาอย่า งดี หลัง จากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู ้เพื่อเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย

** กรณีละครสั ตว์ งดการแสดงซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การคืนค่ าบริการส่ วนนีใ้ ห้
ทีพ่ กั

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่ มืองมอสโคว์

วันทีส่ าม

มอสโคว์ • สนามบินเมอร์ มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบตั ิการล่าแสงเหนือ

AUROLAR HUNTING

เมืองเมอร์ มรังส์

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั หรื อ บริการอาหารแบบกล่อง SET BOX

04.00 น.

เดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว

09.30 น.

ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว์ สู่ เมืองเมอร์ มรังส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1320

นา้ หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้ องคานวณนา้ หนักกระเป๋าสาหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะ
มีการเรี ยกเก็บค่ าน้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริ ษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับช่ วงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)

12.10 น.

เดิ นทางถึ ง เมื องเมอร์ มรั งส์ ตั้งอยู่บริ เวณ
อ่าวโคล่า Kola Bay โดยมีแหลมโคล่า ยื่น
ไปใน ทางด้า นทิ ศ เหนื อ ติ ด กับ ประเทศ
นอร์ เวย์ ทางด้านตะวันตกติ ดกับประเทศ
ฟิ นแลนด์

จากนั้น

ชม อนุสรณ์ สถานอัลโยชา Alyosha
Monument อนุสรณ์สถานของทหาร

รัสเซี ยกับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรื อ
นักบินเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 โดยสร้าง
ขึ้นเพื่ออุทิศและราลึกเหล่าทหาร กาลัง
เพื่อหยุดยั้ง การรุ กรานของกองทัพ
เยอรมัน อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ได้รับการ
ออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนาม
ว่า Pokrovskyเป็ นรู ปปั้ นทหารถือปื น ที่
มีขนาดใหญ่ สู งกว่า 35.5 เมตร น้ าหนัก
กว่า 5,000 ตัน ประกอบด้วยคาจารึ ก
ต่างๆ เกี่ยกับการสู ้รบ และได้มีวธิ ี เปิ ด
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 1974
จากนั้น

น าท่ า นชม อนุ ส รณ์ ส ถานเรื อ ด าน้ า
Kursk submarine memorial ที่บน
ั ทีกรายชื่อและเหตุการณ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุเรื อดาน้ าล่ม

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีป่ ุ่ น อาหารสไตล์ ญี่ปุ่น ร้ าน kay japanese food in Murmansk

จากนั้น

นาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้าน เทอริ เบอร์ ก้า Teliberka หมู่บา้ นเทอริ เบอร์ กา้ ตั้งอยู่บนชายฝั่ งทะเลแบเร็ นตส์
มหาสมุทรอาร์ กติก ในแขวงโคลสกี้ (Kolsky) คาบสมุทรโคลา แคว้นเมอร์ มานสค์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมือง
เมอร์ มานสค์ ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง สองชัว่ โมงครึ่ ง

ทุนดรา (Tundra) หรื อทุ่งหิ มะแถบขั้วโลก เทอริ เบอร์ กา้ อยูบ่ นอ่าวโคลา (Kola) สุ ดปลายแผ่นดินรัสเซี ยทาง
ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ท า ง อ อ ก สู่
มหาสมุทรอาร์กติก Teriberka เมืองนี้เป็ น
จุดเด่นในภาพยนตร์ เรื่ อง Leviathan Visit
North Waterfall and Dragon egg สิ่ ง
อัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ข้ ึนมา หิ นก้อน
กลมเกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะด้วย
ลมและน้ าทะเล วางเรี ยงรายกันสุ ดลูกหู ลูก
ตาที่ ธ รรมชาติ รัง สรรค์เ อาไว้ใ ห้ดูยิ่ ง ใหญ่
และอลัง การมาก เป็ นจุ ดที่ ถ่ า ยรู ป ดู เ พลิ น
มาก North Waterfall สถานที่น้ ีเป็ นทะเลสาบมีลาธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมาก่อนจะเป็ นน้ าตกบนหน้า
ผาสู งไหลลงสู่ ทะเลอาร์ กติกใกล้ ข้ ัวโลกเหนื อที่สุดการเดิ นทาง ถ้าพื้นถนน หิ มะยังไม่แน่ น เราใช้รถ 4WD
minivan เดิ นทางถึ งจุดถ่ายณ ชายหาด Dragon egg beach แต่ถา้ ในเดื อนที่ หิมะตกหนัก รถเดิ นทางไม่ถึง
เรา ต้อ งใช้ก ารเดิ น ทางด้ว ย snowmobile เดิ น ทางถึ ง จุ ด ถ่ า ยณ ชายหาด Dragon egg beach On Tiriberka
transfer by 4WD minivan (No Snow) or snowmobile (Snow) จุ ด ถ่ า ยรู ป ชื่ น ชมความงามของฤดู ห นาว
Tiriberka มหาสมุทรอาร์กติก ทุ่งหิ มะแถบขั้วโลก Tundra

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้น

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมอร์ มงั ค์

ทีพ่ กั

PARKINN BY RADISON MURMANSK

21.00 น.

นาท่านเดินทางออก ตามล่ าหาแสงเหนือ หรื อ ปรากฏการณ์ ออโรร่ า (Northern Light)ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์

หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์ มรังส์ มาตรฐานท้ องถิ่น

ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรื องบนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริ เวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณ์ออ
โรร่ าเป็ นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พ้นื โลก มันอาจปรากฏจากสิ่ ง
จางๆเป็ นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็ นสี ต่าง ๆ พุง่ กระจายภายในเวลาไม่กี่วนิ าที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมัน
จะแตะกับพื้น หรื อในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุง่ สู งขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้า

*** ทั้งนีป้ รากฏการณ์ออโรร่ าแสงเหนือนี้ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดล่วงหน้ าได้ การจะได้ พบ
เห็นแสงเหนือจึงไม่ สามารถยืนยันได้ ว่าจะเห็นหรื อไม่ ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ และความปลอดโปร่ งของท้ องฟ้ าในเวลานั้น
ผู้เดินทางต้ องยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีทไี่ ม่ ได้ พบเห็นแสงเหนือนีด้ ้ วย***
วันทีส่ ี่

ฟาร์ มสุ นัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรื อตัดนา้ แข็งพลังงาน
นิวเคลียร์ เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

จากนั้น

นาท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุ นขั แสนรู ้ ที่ ฟาร์ มสุ นัขไซบีเรี ยนฮัสกีพ้ นั ธุ์สุนขั ที่ฉลาดเฉลียวและ
แข็ ง แรงมาก โดยมี ค วามสามารถที่ จ ะสามารถลากเลื่ อ นบนน้ า แข็ ง หรื อ หิ ม ะได้ด้ว ย ทั้ง นี้ ท่ า นยัง ได้มี
ประสบการณ์ที่แสนสนุกในการนัง่ รถเทียมสุ นัขลากเลื่อนได้อีกด้วย

เทีย่ ง

ลิม้ รสอาหารท้องถิ่น ของชาวซามิ

จากนั้น

นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่ บ้านชาวซามิ Sami village(ใเวลาในการเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมประเพณี
วัฒนธรรม ของชาวพื้นเมื องที่ อยุ่อาศัย ใน
แถวอาร์ ก ติ ก ที่ เ รี ย กกัน ว่า แลปส์ (Lapps)
ห รื อ แ ล ป แ ล น เ ด อ ร์ ( Laplanders) ซึ่ ง
ปั จจุ บนั อาศัยอยู่ในพื้นที่ ห่างไกลทางตอน
เหนื อของนอร์ เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์ และ
คาบสมุทรโคล่าของรัสเซี ย ทั้งยังได้รับการ
คุม้ ครองภายใต้สนธิ สัญญาระหว่างประเทศ
ของชนเผ่าพื้นเมืองอีกด้วย บ้านของชาว
ซามิมีลกั ษณะเป็ นเต็นท์รูปกรวย ด้านในปกคลุมด้วยหนังและขนกวางเรนเดียร์ เพื่อให้ความอบอุ่นและเป็ น
ฉนวนกันไฟไหม้ ตรงกลางเต็นท์จะมีเตาผิงไฟขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ท่านได้ชม สัตว์พ้ืนเมือง อย่างสัตว์พ้ืนเมือง
อาทิเช่น กวางเรนเดียร์ และสุ นขั ไซบีเรี ยนฮัสกี้ พร้อมกับสนุกสนาน กับการเล่นเกมส์ ทอ้ งถิ่นของซามิ และ
สัมผัสประสบการณ์น่าตื่นเต้นกับการ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ **(ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศเอื้ออานวย)

จากนั้น

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมอร์ มงั ค์

นาท่านชม

เรื อตัดน้าแข็งพลังงานนิวเคลียร์ เลนิน (Ice breaker Lenin)เรื อสาหรับการสารวจอาร์ กติค หรื อ สงคราม
สอดแนม ซึ่ งเป็ นเรื อทาลายน้ าแข็งรุ่ นแรกของโลก ที่ใช้พลังงานนิ วเคลียร์ เปิ ดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบ
ท่าในเมืองมูร์มนั สค์แห่งนี้ หลังปลดระจาการมากกว่า8 ปี ปั จจุบนั ได้เปิ ดให้สามารถเข้าชมภายในตัวเรื อ ที่มี
การตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่ งประกอบไปด้วยห้องประชุ ม ห้องควบคุ ม ห้องบังคับการที่ อยู่บนสุ ดของเรื อ
ห้องแผนที่ และสะพานกัปตัน เป็ นต้น

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

PARKINN BY RADISON MURMANSK

หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์ มรังส์ มาตรฐานท้ องถิ่น

21.00 น.

นาท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ
หรื อ ปรากฏการณ์ออโรร่ า

(Northern

Light)ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ที่มีแสงเรื องบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน
โดยมักจะขึ้นในบริ เวณแถบขั้วโลก
ปรากฏการณ์ออโรราเป็ นตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่
เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พ้นื โลก มันอาจ
ปรากฏจากสิ่ งจางๆเป็ นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็ นสี ต่าง ๆ พุง่ กระจายภายในเวลาไม่กี่วนิ าที บางครั้งจะ
ปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรื อในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุง่ สู งขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้า
*** ทั้งนีป้ รากฏการณ์ออโรร่ าแสงเหนือนี้ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดล่วงหน้ าได้ การจะได้ พบ
เห็นแสงเหนือจึงไม่ สามารถยืนยันได้ ว่าจะเห็นหรื อไม่ ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ และความปลอดโปร่ งของท้ องฟ้ าในเวลานั้น
ผู้เดินทางต้ องยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีทไี่ ม่ ได้ พบเห็นแสงเหนือนีด้ ้ วย ***
วันที่ห้า
เช้ า

เมืองเมอร์ มรังส์ • บินภายในสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก • พระราชวังฤดูร้อน Peterhof • ช้ อปปิ้ งเอาท์เลท
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

สุ ดพิเศษ

นาท่านเดิ นทางสู่ ร้าน MCDONALD’S ที่บันทึกไว้ ว่าอยู่เหนื อที่สุดของโลก ให้ท่านได้ลิ้มลองรับประทาน
เบอร์ เกอร์ ไก่ หรื อเนื้อ 1 set พร้อมน้ าดื่ม

จากนั้น

นาท่านเตรี ยมตัวเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมอสโคว์

12.05 น.

ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์ สู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กโดยสายการบินภายในประเทศ เทีย่ วบินที่ SU6344

นา้ หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้ องคานวณนา้ หนักกระเป๋าสาหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะ
มีการเรี ยกเก็บค่ าน้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริ ษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับช่ วงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)
13.55 น.

ถึ งสนามบิ น เมื อ งเซนต์ ปีเตอร์ เบิ ร์ก (Saint Petersburg) เมื องที่ ไ ด้รับ สมญานามว่า “ราชิ นีแห่ งยุ โรป
เหนือ” เพราะทัศนี ยภาพที่สวยงามของเมือง เมืองนี้ สร้างโดยพระเจ้าซาร์ ปิเตอร์ มหาราช เมื่อ พ.ศ.2246 โดย
ตัวเมืองเริ่ มสร้างด้วยการถมทราย และหิ นเป็ นจานวนมาก เพราะว่าพื้นที่เดิมนั้นเป็ นดินเลนทะเล เหตุผลใน
การทรงเลื อกทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ เพื่อการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยน ประเทศรัสเซี ยให้ทดั เทียมกับประเทศอื่นๆได้ ต่อมา จึงได้รับสมญานามว่า “หน้าต่างแห่งยุโรป”
เมือง เซนต์ปิเตอร์ สเบิร์ค เดิมมีชื่อว่า เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรื อ พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวังที่สวยงาม
ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เป็ นพระราชวังที่สรรสร้างโดยศิลปิ นเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่า ฟราน
เชสโก ราสเทรลลี่ และ เลอ บรอง ซึ่ งทั้งสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี้ โดยตัวภายใน

พระราชวังเป็ นหน้าที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ
คลาสสิ ก พระเจ้าปี เตอร์ หมายมัน่ ปั้ นมือกับพระราชวังนี้ มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึ ง 10 ปี ราสเทรลลี่
บรรจงสร้างพระราชวังอย่างประณี ตเน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและ
ภาพวาดสี น้ ามันเป็ นหลักด้านนอกจะเป็ นหน้าที่ของ เลอ บรอง เขาถู กพระเจ้าปี เตอร์ เชิ ญมาสร้ างลานน้ าพุ
โดยเฉพาะ ลานน้ าพุแห่ งนี้ ถือเป็ นจุดหลักของประสาทแห่ งนี้ ก็วา่ ได้ ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสง
ของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ า และขอบอ่างสี ทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่ มรื่ นของต้นไม้นานาพันธุ์
** ในส่ วนของนา้ พุทางพระราชวังจะปิ ดในฤดูหนาว ประมาณช่ วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ
อาจปิ ดทาการในวันจันทร์ สิ้นเดือน หรื อวันจันทร์ กบั วันอังคาร (2วันติดต่ อกัน) ซึ่งเป็ นธรรมเนียมวันหยุด
ของชาวพืน้ เมืองรัสเซีย ในช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่ วันหยุดหรื ออาจจะปิ ดทาความสะอาด
โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรณีทพี่ ระราชวังฤดูร้อนปิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมได้

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่ นไปเข้ าพระราชวังอื่นทีเ่ ปิ ดหรื อสถานทีอ่ ื่นๆในช่ วงเวลาดังกล่าว**

เย็น

เดินทางสู่ OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตล์ยโุ รป และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่
รวมร้านค้าดังมากมาย สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ งที่ครบครันด้วยสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

ทีพ่ กั

Hampton by Hillton หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก

วันที่หก
เช้ า

พระราชวังฤดูหนาว • โบสถ์ หยดเลือด • พระราชวังแคทเธอลีน
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

จากนั้น

เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้

จากนั้น

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซี ยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
5 ในการเจริ ญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็ นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 -1917
ตั้งอยูร่ ะหว่างท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสี เขียว และ ขาว ด้วยสถาปัตยกรรม
บารอค ปั จจุบนั บางส่ วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะ พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ
(TheState Hermitage Museum)ซึ่ งเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี่ ,ปิ กัสโซ่,แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็ นต้น
จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง **ในบางช่วงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ดังนั้นหากวันที่เดินทางตรงกับช่วงวันปิ ดเข้าชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรื อสถานที่อื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว**

เดินทางสู่ โบสถ์ หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรง
สร้างให้เป็ นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผูป้ ระกาศ
เลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซี ยไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความ
เป็ นอยูท่ ี่จนลง เป็ นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่ งหญิงชาวนาผูห้ นึ่งติดระเบิดพลี
ชีพวิง่ เข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริ เวณถนนที่เกิดเหตุน้ นั ถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็ นโบสถ์
หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบรัสเซี ยในคริ สต์ศตวรรษที่ 16-17 มีรูปร่ างลักษณะ
คล้ายกับวิหารเซนต์บาซิ ลที่เมืองมอสโคว

จากนั้น

เดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้ าซาร์ หรื อหมู่บ้านปุชกิน้ สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้านายชั้นสู งไม่วา่ จะ
เป็ นอเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซี ย นาท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซี ย
มีหอ้ งต่างๆ ให้ชมนับร้อยแต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอาพัน (แอมเบอร์ รูม) เป็ นสุ ดยอดงานศิลป์ ยุค
ศตวรรษที่18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริ ยฟ์ รี ดริ ชที่1 แห่งปรัสเซี ย
ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้ อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอาพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและ
โมเสก อัญมณี มีค่าจากอิตาลี ห้องอาพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั ราคาประเมินคร่ าวๆ
มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์(ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรี นได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอนาท่านชม
พระราชวังพาฟลอฟส์ ตั้งอยูส่ วนขนาดใหญ่ซ่ ึ งสร้างโดพระราชินีแคทเธอรี นมหาราช เพื่อให้กบั พระราช
บุตรพอล โดยใช้ช่างที่พระองค์ทรงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็ นคนออกแบบ และควบคุมการ
ก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจ้าพอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนที่พระองค์โปรดปรานเนื่ องจากพระองค์ตอ้ งการ
ศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกว่าอิตาลี ทาให้คาเมอร์ รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทางานต่อหลังจากพระเจ้าอ

เล็กซานเดอร์ ที่1ขึ้นครองราชย์ทรงเสด็จมาพานักที่พระราชวังนี้ตวั พระราชวังประดับด้วยของเก่าดั้งเดิมที่ถูก
เก็บให้รอดพ้นจากกทาลายเมื่อคราวสงครามโลก)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

ทีพ่ กั

Hampton by Hilton หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก

วันทีเ่ จ็ด
เช้ า

ประตูชัยเซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก • มอสโคว • กรุ งเทพฯ
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

 (เช้ า/-/-)

แวะถ่ ายรู ปกับ ประตู ชัยกรุ งเซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก
( NARVSKIYE TRIUMFAL’NYYE VOROTA) และ

11.00 น.
14.30 น.

ซีเมียโมสตี“SEMIMOSTIE" ถนนที่มีความยาว
1 ก.ม. แต่ สร้ า งสะพานทั้ง หมด 7 สะพาน
ด้วยกัน
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่
สนามบินนานาชาติพลั โคโว เซนปี เตอร์เบิร์ก
เดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว
มอสโคว โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เทีย่ วบินที่ SU43

15.50 น.

เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง

19.20 น.

ออกเดินทางเข้าสู กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เทีย่ วบินที่ SU270

วันทีแ่ ปด
08.20 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ • กรุ งเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ : หากสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่ างๆในรายการมีการปิ ดโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยเป็ นการปฏิบัติการ
ทางรัฐบาลหรื อหน่ วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับและเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนีล้ ูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทาการจองทุกครั้ง

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ ....แกรนด์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว เมอร์ มงั ค์
เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก 8 วัน 6 คืน บินตรงสู่ มอสโควโดยสายการบินแอโรฟอทไทย(SU)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว

05 ธ.ค.62

12 ธ.ค.62

SU271/SU270

72,900

72,900

71,900

6,000

24 ธ.ค.62

31 ธ.ค.62

SU271/SU270

77,900

77,900

76,900

6,000

08 ม.ค.63

15 ม.ค.63

SU271/SU270

75,900

75,900

74,900

6,000

06 ก.พ.63

13 ก.พ.63

SU271/SU270

75,900

75,900

74,900

6,000

20 ก.พ.63

27 ก.พ.63

SU271/SU270

72,900

72,900

71,900

6,000

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่ านต่ อกรุ๊ป**

อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้ อมกรุ๊ ป บินตรงกรุ งเทพฯ – มอสโคว์ - กรุ งเทพฯ
สายการบินแอโรฟอท Aeroflot (SU) และตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ เส้ นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ – เซนต์ ปีเตอร์
เบิร์ก - มอสโคว์ ชั้นประหยัด บินภายใน 3 ขา
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิ ทธิ์เก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ

ตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอร์ มังค์ -เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก-มอสโคว
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ าทีพ่ กั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นา้ ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วคนไทย
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ านา้ หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ทีไ่ ม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ ท่าน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 20 วันก่ อนการ
เดินทาง
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า 15 วันมิฉะนั้น ถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดิ นทางต้ อ งทาก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯจะคื นเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้ ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ต าม
ความเป็ นจริง

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• กรณีทที่ ่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณา
สอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่ าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน
หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี

อาหาร
❖ อาหารทีป่ ระเทศรัสเซีย ทางทัวร์ จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้ องถิ่น และอาหารสไตล์ ยุโรปแบบฟิ วชั่ น ซึ่งรสชาติจะ
เป็ นไปตามสไตล์ รัสเซีย อาจจะไม่ ถูกปากคนไทยในบางมื้อ

โรงแรมทีพ่ กั
❖ สาหรั บห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้ น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริ ษัทฯ
ขอแนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่ งท่ านจะต้ องชาระค่ าพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่ องจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่ กับเตียงพับเสริม ซึ่งไม่ สะดวกสบายในการพัก **กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขการจองแบบ 3 ท่ าน
หากลูกค้ าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขของห้ องพักดังกล่ าว**
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่ จะเป็ นห้ องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้ อง ห้ อง Double จะมีน้อยมากในแต่ ละโรงแรม
และส่ วนใหญ่ ก็จะเป็ นลักษณะการนาเตียงมาชิ ดกันให้ เป็ น Double หากลูกค้ ารี เควสพัก Double ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับรองเรื่ องห้ องให้ เนื่องจากระบบการจองแต่ ละโรงแรมจะไม่ สามารถล้ อคห้ องพักได้ จึงขึน้ อยู่กบั การจัดการของทาง
โรงแรมเป็ นหลัก ทั้งนีล้ ูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
❖ การวางแปลนห้ อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมจะมี ค วามแตกต่ า งกั น อาจท าให้ ห้ อ งพั ก แบบเดี่ ย ว Single ห้ อ งคู่
Twin/Doubleอาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้ น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรั ดและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่ งขึน้ อยู่
กับการออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้น ๆ และห้ องพักแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกัน
❖ กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมือง เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เทีย่ วบิน ราคา และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ บริษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านั้น) หนังสื อเดินทางห้ ามขาด ห้ ามชารุ ด ห้ ามเปี ยก
น้า ห้ ามสแตมป์ ตัวการ์ ตูนหรื อสแตมป์ อย่ างอื่นที่ไม่ ใช่ สแตมป์ จากศุ ลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็ นเอกสารราชการ
สาคั ญอย่ า งยิ่ง ไม่ เช่ นนั้ นพาสปอร์ ต ของท่ า นจะไม่ สามารถเดิ นทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์ จ ะไม่ สามารถ
รับผิดชอบใดๆได้ ทุกกรณี
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรม
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แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากผู้เดินทางประสบเหตุ สภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจาก
อุ บั ติ เหตุ ใ นรายการท่ อ งเที่ย ว (ซึ่ งลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ใ นกรณี ที่เกิด เหตุ สุ ด วิสั ย ซึ่ งอยู่ นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิด ชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคื นเงินและไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่ อได้ หากมีการปรั บราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ า
อย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

