รหัสทัวร์รัสเซีย RUS265

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS
บินตรง รั สเซีย ตามล่ าแสงเหนือ
7 DAYS 5 NIGHTS
เดินทาง ธันวาคม 2562
ชมปรากฏการณ์เเสงเหนือ | ชมพิพิธภัณฑ์เรื อทําลายนํ ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ | นัง่ รถลากเลือ่ นฮัสกี ้ เเละ กวางเรนเดียร์ | ขับ
รถสโนโมบิล| ชมจตุรัสแดง | ชมการแสดงละครสัตว์

เริ่มต้ นเพียง 68,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์
วันที่ 2. มอสโคว์ –มูร์มนั สค์–พิพธิ ภัณฑ์เรื อทําลายน้ํ าแข็งนิวเคลียร์ –อนุสาวรี ย์อโลชา –ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 3. หมูบ่ ้ านซามิ – ฟาร์ มสุนขั ฮัสกี ้ – นัง่ รถสุนขั ลากเลือนและกวางลากเลือ่ น – ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 4. มูร์มนั สค์– มอสโคว์–วิหารเซนท์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรื อแม่นํ ้าใจกลางกรุงมอสโคว์
วันที่ 5. มอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ ดิน–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณ์อาร์ เมอรี่ –จตุรัสแดง–ห้ างกุม–ละครสัตว์
วันที่ 6. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์ โรว์ –สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – มอสโคว์
11.00 น.
14.00 น.
20.20 น.
ที่พกั

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์ เตอร์ H,J สายการบินไทย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) นําท่านผ่านขันตอนการ
้
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่ า

มอสโคว์ –มูร์มันสค์ –พิพิธภัณฑ์ เรื อทําลายน้ํ าแข็งนิวเคลียร์ –อนุสาวรี ย์อโลชา
วันที่ 2
– ขับรถสโนโมบิล - ตามล่ าแสงเหนือ
เชา้

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ

..... น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองมูมนั สค์ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใช้ เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

..... น.

เดินทางถึงเมืองมูมนั สค์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทีย่ วชมเมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ซึง่ เป็ นเมืองท่าของรัฐมูร์มนั สค์ อ๊ อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตังอยู
้ ่
บริ เวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็ นเมืองที่อยูต่ ิดกับประเทศฟิ นแลนด์ และนอร์ เวย์ ซึง่
เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญในการมุง่ หน้ าออกสูอ่ าร์ คติก นําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เรือทําลายน้ํ าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear
powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึง่ เป็ นเรื อทําลายนํ ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่นแรก เปิ ดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ ปลด
ประจําการแล้ ว ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ได้ ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าชม จอดเทียบท่าอยูท่ ี่เมืองมูร์มนั สค์ (Murmansk) ในอดีตเรื อ
ลํานี ้ใช้ ตดั นํ ้าแข็งเพื่อเปิ ดทางนํ ้าแข็งให้ เรื อเดินสมุทรในการขนส่งสินค้ า โดยในปั จจุบนั ยังมีเรื อทีปฏิบตั ิการตัดนํ ้าแข็งอยู่
จากนันนํ
้ าท่านชมอนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศให้ กบั เหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่

คํ่า
ที่พกั
21.00 น.

สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยังการรุ
้
กคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็ นรูปปั น้ ขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของ
รัสเซียและมีนํ ้าหนักกว่า 5,000 ตัน จากนันนํ
้ าท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ ทา่ นได้ สนุกตื่นเต้ นกับ
ลานนํ ้าแข็งกว้ างใหญ่ ซึง่ เป็ นประสบการณ์สดุ สนุกและเร้ าใจเป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั AZIMUT หรือเทียบเท่ า
นําท่ าน ตามล่ าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ ง ในช่ วงหน้ าหนาวเท่ านัน้ ซึ่ง แสงออโรร่ า (Aurora
borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่ านท้ องฟ้ายามค่ํ าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ น
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกําหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ
เป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม***

วันที่ 3 หมู่บ้านซามิ–ฟาร์ มฮัสกี–้ นั่งรถสุนัขและกวางลากเลื่อน–ตามล่ าแสงเหนือ
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื ้นเมืองซามินี ้ ท่านจะได้ สมั ผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื ้นเมืองซามิที่ใช้ ชีวิตอาศัยอยูต่ งแต่
ั ้ บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดังเดิ
้ มชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่ า (Foxes)
เพื่อใช้ ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทังเป็
้ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ฟาร์ มสุนัขพันธุ์ ฮัสกี ้ (Husky Farm) ให้ ท่านได้ ชมความน่ารักของสุนขั แสนรู้ เป็ นพันธุ์ที่ฉลาด
เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่ นเขตหนาว ซึง่ ชาวแลปป์ได้ เลี ้ยงสุนขั พันธุ์นี ้เพื่อใช้ ในการลากเลือ่ นบนนํ ้าแข็งหรื อหิมะ่
ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสประสบการณ์น่ ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ ากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์ มนี ้จะบริ การต้ อนรับท่านด้ วย
ชาร้ อน ขนมพื ้นเมือง กับบรรยากาศต้ อนรับที่แสนจะอบอุ่น สัมผัสประสบการณ์ น่ ั งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน
(Reindeer Sledding)

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั
21.00 น.

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั AZIMUT หรือเทียบเท่ า
นําท่ าน ตามล่ าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ ง ในช่ วงหน้ าหนาวเท่ านัน้ ซึ่ง แสงออโรร่ า (Aurora
borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่ านท้ องฟ้ายามค่ํ าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ น
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกําหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ
เป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม***

มู ร์มั นสค์ – มอสโคว์ –วิหารเซนท์ ซาเวี ยร์ – ถนนอารบัต - รั บประทานอาหารระหว่ าง

วันที่ 4 ล่ องเรือแม่ นาํ ้ ใจกลางกรุงมอสโคว์
เช้ า
..... น.
..... น.
กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เทีย่ วบินที่ .....
เดินทางถึงสนามบินมอสโคว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเข้ าชมวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ ามถ่ายภาพด้ านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่
ที่สดุ ในรัสเซีย สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1
ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี จากนันนํ
้ าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทัง้
ย่านการค้ า แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้ านค้ าของที่ระลึก ร้ านนัง่ เล่น ร้ านอาหารมากมาย และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมือน รู ป
ล้ อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้ วย

คํ่า

นําท่าน สัมผัสความหรู หราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รั บประทานอาหารระหว่ างล่ องเรื อไปตามแม่ นํา้
Moskva ดื่มดํ่ารั บบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่ างๆ
ตลอดสองฝากฝั่ งแม่นํ ้าเป็ นอีกหนึง่ ประสบการณ์ที่นา่ ประทับใจ
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่ า

ที่พกั

วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

มอสโคว์ –สถานี รถไฟใต้ ดิน –พระราชวัง เครมลิน –พิพิธภัณ์อาร์ เมอรี่ –จตุ รั ส
แดง–ห้ างกุม–ละครสัตว์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมสถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโค ถือได้ ว่ามีความสวยงามมากที่สดุ ในโลก ด้ วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรม
การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดินมีจุดเริ่ มต้ นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ ้นมาเป็ นผู้นํา
สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นํามาตกแต่งภายในสถานีนนเป็
ั ้ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิลปะที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรู ปของงานปั น้ รู ปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําท่านเข้ าสูภ่ ายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของ
พระเจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้ าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของ
รัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําท่านสูจ่ ตั รุ ัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ โบสถ์
อาร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้ าชมด้ านในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สําคัญใช้ ในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เช่น
การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์จากนันชมระฆั
้
งพระเจ้ าซาร์ สร้ างในสมัยพระนางแอนนา ทรง
ประสงค์จะสร้ างระฆังใบใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทําให้ ระฆังแตก
ชมปื นใหญ่พระเจ้ าซาร์ ที่มีความต้ องการสร้ างปื นใหญ่ที่สดุ ในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ ยิงเลย ทําด้ วยบรอนซ์นํ ้าหนัก 40 ตัน
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน) นําเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ (The Kremlin
Armory ) เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่เก่าแก่ที่สดุ ของรัส เซียเพื่อเป็ นที่เก็ บสะสมของเจ้ าชายมัสโควี่ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-15
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีคา่ ที่ดีที่สดุ ของรัสเซียจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์
อาร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้ าแผ่นดินที่สมบูรณ์ แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่องั กฤษ
และ อิหร่าน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้ างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ ของรัสเซียไม่ว่าจะ
เป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้ วงทางการเมือง สร้ างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานที่แห่งนี ้ใช้ จดั
งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึ กสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตรุ ัส
แดงเป็ นที่ตงั ้ ของกลุม่ สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้ แก่ วิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้ วยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส สร้ างด้ วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร์ ตังอยู
้ ่บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์นํามาประดับ ไว้ เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ างสรรพสินค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมือง สร้ างในปี ค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้ าจําพวกแบรนด์เนม เสื ้อผ้ า เครื่ องสําอาง นํ ้าหอม และราคาค่อนข้ างแพง ชม
อนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้ างด้ วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่ นแท่นหินมีโลงแก้ วครอบอยู่

คํ่า

ที่พกั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู้ ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ รวมทังมายา
้
กล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี ้ยังมีบริ การถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึ กด้ วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดง
และซึง่ บางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ***
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 IZMAILOVO MARKET – พิพธิ ภัณฑ์ อวกาศ – เนินเขาสแปร์ โรว์ –สนามบิน
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองนานาชนิด ในราคา
ที่ถกู ที่สดุ อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกู ดก, ผ้ าคลุมไหล่, อําพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย นําท่านสูเ่ ข้ า
พิพิธภัณฑ์ อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวย
อวกาศ รวมทัง้ ดวงดาวต่างๆ ซึ่ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ห่งนี ้ จะจัด แสดงเกี่ ยวกับ อวกาศ จัก รวาล ระบบสุริ ย ะ เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้ องกับอวกาศของรัสเซีย พร้ อมด้ วยประวัติศาสตร์ และการพัฒนาของการเดินทางขึ ้นสูอ่ วกาศและดวง
จันทร์ ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบัน สิ่งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นก้ อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชิ ้นส่วนยานอวกาศ รวมทัง้
สุนขั ที่เคยขึ ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเดินทางสู่เนิ นเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโคว์ได้ ทงเมื
ั ้ องและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้ างในสมัยสตาลิน จากนันนํ
้ าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาว
ประมาณ 1 กม. เป็ นทังย่
้ านการค้ า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้ านค้ าของที่ระลึก ร้ านนัง่ เล่น ร้ านอาหารมากมาย และยังมีศิลปิ นมานัง่
วาดรูปเหมือน รูปล้ อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้ วย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน

22.00 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้ วยสายการบินไทย TG 975

วันที่ 7 กรุ งเทพฯ
10.50 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดีภาพ

ขอสงวนสิทธิ์การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก
เช่ น กรณีท่ เี มืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตราค่ าบริการ RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS

บินตรง รั สเซีย ตามล่ าแสงเหนือ
7 D 5 N โดยสายการบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตัว๋
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

04 – 10 ธ.ค. 62

68,900

68,900

68,900

68,900

48,900

5,900

11 – 17 ธ.ค. 62

68,900

68,900

68,900

68,900

48,900

5,900

28 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63

79,900

79,900

79,900

79,900

55,900

6,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่ านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ ไทยโกทราเวล จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7313137 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
บริ ษทั พิคเจอร์ เร็ สค์ เอเชีย จากัด
สุ นนั ท์ ธีระโรจนารัตน์

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
281-234498-5
904-2-01211-1

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสําหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

8.

เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํ ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ ้น สําหรับเที่ยวบินระหว่ างประเทศ
และค่ านํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ า 23 ก.ก. และมากกว่ า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 ดอลล่าร์ สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ดอลล่าร์ สหรัฐ)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่า ยที่ ไม่สามารถเรี ย กคื น ได้ คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่ าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

