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(Moscow - Murmansk – St.petersburg)

ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย
เปิ ดประสบการณ์ใหม่ การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย)

***บินภายใน 2 ขา + นั ่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว ***
➢ เมืองมูรม์ ันสก์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนื อของรัสเซีย ติดกับฟิ นแลนด์
และนอร์เวย์ซึ่งเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก
➢ ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคื นยามที่ ทอ้ งฟ้ าโปร่ง
ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น
➢ ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ รถไฟฟ้ าใต้ดินที1่สวยที่สุดในโลก

สะสมไมล์ 50%

รหัสโปรแกรม :
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เช้า

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
TG974 : 10.50 - 17.10
มอสโคว์ - จัตุรสั แดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้าน
นอก)- วิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย – พระราชวังเคลมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์– นัง่ รถไฟความเร็วสูง
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ - อนุ สาวรีย์
พระเจ้าปี เตอร์มหาราช-Decembrists’ Square-มหาวิหาร
เซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด – บินภายใน – มูรมันสก์
ตามล่าหาแสงเหนือ
เมืองมูรมันสก์ – ฟาร์มสุนัขพันธุฮ์ สั กี้
นัง่ รถเทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน – มูรมันสก์
ตามล่าหาแสงเหนือ
มูรมันสก์ – บินภายใน - มอสโคว์ – ถนนอารบัท
สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว

MEAL
กลางวัน

HOTEL

เย็น

HOTEL MOSCOW

HOTEL
ST.PETERSBURG

HOTEL
MURMANSK

HOTEL
MURMANSK

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)TG975 : 18.40 - 07.30 (+1)

กาหนดการเดินทาง
1 – 6 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561
6 - 11 ธ.ค. 2561
วันแรกของการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

66,900 บาท

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
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รหัสโปรแกรม :

07.30 น.
10.50 น.
17.10 น.
คา่

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอย
ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นําท่านผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 1)

วันที่สองของการเดินทาง

เช้า

กลางวัน
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มอสโคว์ - จัตรุ สั แดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก)
วิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย – พระราชวังเคลมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – นั ่งรถไฟความเร็วสูง
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านถ่ายรูปคู่กับ จัตุรสั แดง คําว่าสีแดงในความหมาย
รัสเซี ย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวที
ของเหตุ การณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซี ย ไม่ว่าจะ
เป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง
จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันใช้จัด
งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่นวันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั้นนําท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4
จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อ
พวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ ดขาด ใช้เป็ นห้องสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอ
นาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํามาจาก
ทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์นํามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มี
อายุมากกว่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นํ าท่านชม มหาวิหารเซ็ นต์ เดอ ซาร์เวีย (CATHEDRAL
OF CHRIST THE SAVIOUR) (ถ่ า ยรู ป ด้า นนอก) หรื อ
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วิหารโดมทอง สร้ างขึ ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1883 เป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก เป็ นโบสถ์
นิกายออร์ โธด็อกซ์ ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่น ้าMoskva สร้ างขึ ้นในสมัยของพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและเพื่อขอบคุณพระเจ้ าที่ช่วยให้ รสเซียรบ
ชนะฝรั่งเศส จากสงคราม นโปเลียน มหาวิหารแห่งนี ้เคยถูกทาลาย
แต่ภายหลังได้ มีการระดมทุนสร้ างขึน้ มาใหม่ และใช้ เป็ นสถานที่
หลักในการประกอบพิธีก รรมทางศาสนา และเป็ นศุนย์รวมจิตใจ
ของประชาชน

14.30 น.

18.30 น.
คา่

นําท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่ง
นครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรบั สัง่ ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้
ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจของกรุง มอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของ
พระเจ้า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ต้งั สถานที่สาํ คัญหลายแห่ง เช่น สภาคอง
เกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่
ในบริ เ วณพระราชวัง เครมลิ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์นี้ เป็ นสถานที่ เ ก็ บ
สมบัติ ล้ํา ค่ า กว่า 4,000 ชิ้ น เช่ น ศาสตราวุ ธ ต่ า งๆ เครื่ อ ง
ป้ องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง
เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์และซารีน่ าซึ่งหาดู
ได้ยากยิ่ง
นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
ด้วยรถไฟความเร็วสูง(Sapsan Train 2nd Class No.........)
ระยะทางร่วม 800 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง)
เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั PARK INN PULKOVSKAYA HOTEL (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 2)

วันที่สามของการเดินทาง

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ –พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ-อนุสาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหาราช
Decembrists’ Square-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด บินภายใน
มูรมันสก์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นํ าท่านเข้าชม พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรโวเรสต์ (PETERHOF)
หรือพระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ เป็ นพระราชวังที่สวยงามและ
แตกต่างจากพระราชวังอื่น ๆ พระราชวัง ตั้งอยู่ที่เมืองปี เตอร์ฮอฟ
นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งอยู่ที่ริมอ่าว
ฟี นแลนด์ ฝั ่งทะเลบอลติก พระเจ้าปี เตอร์มหาราช ทรงสร้างขึ้ น เพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูรอ้ น สร้างวัง
นี้ ในปี 1720 พระราชวัง ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร สถาปนิ กคือ ฌอง บัฟติสต์
เลอบลองด์ และตกแต่งเพิ่มเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สร้างอยู่บนพื้ นที่ทําเลที่งามมาก บนเนิ น
ธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวังแวร์ซายส์ที่อยูร่ ิมทะเล การเสริมสร้างนํ้าพุ ที่ซบั ซ้อนบนเนิ นดิน สวน
นํ้าซึ่งมีบนั ใดนํ้าตกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นส่วนที่มีความโดดเด่นที่สุด นอกจากนั้นยังเสริมบารมีดว้ ย รูป
ปั้ นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่า
นาท่านผ่านชม อนุ สาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหาราช (Bronze Horseman) เป็ นอนุ สาวรียแ์ ห่งแรก
ของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ประเทศรัสเซีย อนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ ตั้งติดกับแม่น้ําเนวา ด้านหน้าของโบสถ์
เซ็นไอแซค ใกล้สถานี รถไฟใต้ดิน ก่อสร้างเป็ นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ผูเ้ ป็ นกษัตริย ์
พระองค์แรกที่ ได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรัง่ เศส Entienne Maurice
Falconet ตามพระบัญ ชาของพระนางแคทเธอรี นมหาราช ภายหลังจากการขยายดิ นแดนของ
ประเทศไปจรดทะเลดําสําเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ปี เตอร์มหาราช โดยมีการสลักพระนามไว้ที่ฐานของหินแกรนิ ตด้วยที่อนุ สาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหา
ราช แห่งนี้ ยังเป็ นจุดชมทัศนี ยภาพของเมือง เช่น วิวของแม่น้ําเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นต์ไอแซค
ตึกบัญชาการกองทัพเรือ และอาคารเถระ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนั้นนําท่านผ่านชม Decembrists’ Square ในปี 1917 จัตุรสั แห่งนี้ ได้กลายเป็ นจุดเริ่มต้นของ
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของรัสเซียจากระบอบกษัตริยม์ าเป็ นคอมมิวนิ สต์ ภายใต้การ
นา ของเลนิ น ผูน้ ําพรรคบอลเชวิกจากนั้นนําท่านชม มหา
วิหารเซนต์ไอแซค (St.lsaac´s Cathedral) ได้ชื่อว่าเป็ น
มหาวิหารที่ สวยงามที่ สุด ต้นแบบของที่ ทําการรัฐบาลกรุ ง
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็ นที่ 3 รอง
จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ก รุ งโรม และมหาวิหารเซนต์
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17.25 น.
19.25 น.
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ปอล ที่ ก รุ งลอนดอนต่ อจากนั้ น นาท่านแวะถ่ ายรู ป (ด้านนอก) โบสถ์หยดเลือด (Spilt Blood
Church) สร้างขึ้ นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่พระบิดา สถาปั ตยกรรมมีลกั ษณะคล้ายวิหารเซนต์
บาซิลที่กรุงมอสโคว์
นาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในปลูโกโว (LED-POLKOVO AIRPORT ST.PETERSBURG)
เพื่อเดินทางสู่เมืองมูรมันสก์ โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ SU6345
ออกเดินทางสู่เมืองมูรมันสก์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม. 25นาที)
เดินทางถึงสนามบินเมืองมูรมันสก์ ประเทศรัสเซีย เมืองมูรม์ นั สก์ (Murmansk)
ทางตะวันตกเฉียงเหนื อของรัสเซีย ติดกับฟิ นแลนด์และนอร์เวย์ เป็ นเมืองท่าของรัฐมูรม์ นั สค์
อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยูบ่ ริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลม โคลายื่นไปใน
มหาสมุทรเป็ นเมืองที่อยูต่ ิดกับประเทศฟิ นแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญในการ
มุง่ หน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั AZIMUT HOTEL MURMANSK (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 3)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั (7)
นําท่านทํากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern

l i g h t s ) ห รื อ แ ส ง อ อ โ ร ร่ า ( A u r o r a
borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ จะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ง ในช่ วง
หน้ า หนาวเท่ า นั้ น ซึ่ ง แสงออโรร่ า (Aurora
borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสี เ ขี ย วที่ พ าดผ่ า น
ท้อ งฟ้ า ยามค่ํา *** การพบเห็ น ปรากฏการณ์แ สงเหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ท างธรรมชาติ ไม่
สามารถกาหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่ จะได้เห็นขึ้นอยูก่ ับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ โดยช่วง
ปลายฤดูใบไม้รว่ งจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เป็ นเดือนที่ เหมาะ
สาหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนื อ มักจะเกิดในช่วงเวลาสี่ ทุ่มจนถึงเที่ ยงคืน และ โปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสม***
วันที่สี่ของการเดินทาง

เมืองมูรมันสก์ – ฟาร์มสุนขั พันธุฮ์ สั กี้ - นั ่งรถเทียมสุนขั ฮัสกี้ ลากเลื่อน
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนขั พันธุฮ์ สั กี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของสุนัขแสน
รู ้ เป็ นพันธุท์ ี่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ ยงสุนัขพันธุ ์
นี้ เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือหิมะ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย

ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์นั ่งรถเทียมสุนขั ฮัสกี้ ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้ จะ
บริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้ นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น จากนั้นนําท่าน
สูเ่ มืองมูรม์ นั สก์ (Murmansk)

นาท่านเข้าสู่ที่พกั AZIMUT HOTEL MURMANSK (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 4)
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั (10)
นําท่ านทํากิจกรรมตามล่ าหาแสงเหนื อ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora

borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ทอ้ งฟ้ าโปร่ง
ในช่ วงหน้าหนาวเท่ านัน้ ซึ่ ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่ พาด
ผ่านท้องฟ้ ายามค่าํ *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่
สามารถกาหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่ จะได้เห็นขึ้นอยูก่ ับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ โดยช่วง
ปลายฤดูใบไม้รว่ งจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เป็ นเดือนที่ เหมาะ
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สาหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนื อ มักจะเกิดในช่วงเวลาสี่ ทุ่มจนถึงเที่ ยงคืน และ โปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสม***

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

07.00 น.
09.35 น.

มูรมันสก์ – บินภายใน – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว

รับประทานอาหารเช้า BOX BREAKFAST (11)
นาท่านเดินทางสู่สนามบินภายเมืองมูรมันสก์ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
โดยสายการบิน RED WINGS AIRLINES เที่ยวบินที่ WZ 218
ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม. 30นาที)
เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์
จากนั้น นาท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน เป็ นสถานี รถไฟใต้
ดินที่สวย ที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทํา
ให้ผู ้คนสามารถเดิ นทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนน
ทัว่ ไปสถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่งก่อสร้างที่
ชาวรัสเซี ยสามารถอวดชาวต่างชาติให้
เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ยิ่ ง ใ ห ญ่ ต ล อ ด จ น
ประวัติศาสตร์ความเป็ นชาติ นิย มและ
วัฒนธรรรมประเพณีอนั สวยงามอันเป็ น
เสน่ หด์ ึงดูดให้นักท่องเที่ ยวมาเยี่ย มชม
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กลางวัน
14.00 น.
18.40 น.

เนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหิน
อ่อน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านถนนอารบัท ชื่อถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นที่
อยูข่ องชนชั้นขุนนาง และศิลปิ นที่มีผูอ้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็ นย่านที่พกั
ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัท กลายเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของรัสเซีย เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน และเป็ นแหล่งของศิลปิ นและจิตรกร และเป็ นแหล่ง
พบปะของผูค้ นในเมือง รวมถึงยังเป็ นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจําหน่ ายสินค้า
อุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ และ ร้านกาแฟ อีกด้วย
** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่หกของการเดินทาง
07.30 น.
**หมายเหตุ

TG-B46-MOS-MUR-NORT-LIGHT-DEC18

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*******************************************************************
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

RUSSIA NORTHERN LIGHTS 6 วัน 4 คืน
(Moscow – Murmansk – St.Petersburg)
เปิ ดประสบการณ์ใหม่ การบินไทยบินตรง สู.่ ..ประเทศรัสเซีย
ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย

อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
9

ราคารวมตัว๋

ราคาไม่รวมตัว๋

66,900 บาท
64,900 บาท

46,900 บาท
46,900 บาท
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เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิ่มท่านละ

64,900 บาท

46,900 บาท

50,900 บาท

33,900 บาท

6,500 บาท
\

อัตรานี้ รวม
* ค่าพาหนะและนําเที่ยวตามรายการ
* ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุป๊ ทัวร์) เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทํา
อัตรานี้ ไม่รวม!!!
* ค่าทําหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น (โดยประมาณ 36 ดอลล่าร์ ตลอดทริป / คน)
** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกนํ้าเปล่า
* * ค่าภาษี น้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
การชาระเงินและการยกเลิก
* บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดั จําการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด (เนื่ องจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือ
ชําระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรม ล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตามเงื่อนไขตามนี้
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การยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีออกตั ๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนค่าตั ๋ว (Non Refund) เนื่องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค
(เทศกาลปี ใหม่)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศรัสเซีย บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด
การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้
ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครื่องบิน นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
(หากนํ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่ น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋าสําหรับหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุ ญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้ วขึ้ นเครื่องได้
1 ใบ/ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้าเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนื อการณ์ควบคุม
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7. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์........................................................................................................................
3. จานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
้ ไปต้องนอนมีเตียง
***เนือ
่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหร ับเด็ กทีอ
่ ายุตงแต่
ั้
7 ปี ขึน

4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงือ่ นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
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3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรสั

เคย ประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................
9. ต้องการเลือกทีน่ งั ่
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)

ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทาการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***
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