มอสโคว์ - เมอร์มงั ส์ วัน คืน
เทียวกันมันส์ๆ แบบไม่เน้ นวันหยุดก็ชมแสงเหนื อได้

กับภารกิจตามล่าหาแสงเหนื อทีเมอร์มงั ส์
ชมจัตรุ สั แดง พระราชวังเครมลินทียิงใหญ่
ทัวร์รถไฟใต้ดิน ทีตกแต่งสถานี อย่างดงามไม่ซ, าํ ใคร

เซลฟี กับวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์
ช้อปป, ิ งถนนอารบัติ

ทานมื,อคําทีร้าน Hard Rock Cafe
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนําท่านเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึงเป็ นประเทศแรกในโลกทีเปลียนแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ นระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้สาํ เร็จตัง2 แต่
ค.ศ.4546 จนถึงกาลล่มสลายเมือ ค.ศ.4554 และปั จจุบนั ได้ปรับเปลียนการปกครองและเศรษฐกิจมาสูร่ ะบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเปิ ด และรอการมาเยือนจากนักท่องเทียวทัวโลก กับสถานทีน่าสนใจต่าง ๆ มากมายรวมทัง2 ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน
มอสโคว์ Moscow
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่และยาวนาน

เมอร์มงั ส์ Murmansk เมืองท่าทางตอนเหนือของรัสเซีย ตัง2 อยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็ นเมืองทีอยู่ตดิ กับประเทศ
ฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึงเป็ นเมืองท่าทีสําคัญในการมุ่งหน้าสูเ่ ขตอาร์คติก และเป็ นสถานทีที
สามารถชมปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ

กําหนดการเดินทาง
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กรุงเทพฯ - มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที,สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน1 ประตูหมายเลข เคาน์เตอร์ D สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีพร้อม
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิ นไทย เที,ยวบิ นที, TG974
เดิ นทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขัน! ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง รอรับ
สัมภาระเรียบร้อย จากนัน! นําท่านเดินทางสูใ่ จกลางกรุงมอสโคว์ Moscow (เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ , ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน! นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรมระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์-เมอร์มงั ส์-กิ จกรรมตามหาแสงเหนื อ
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกําเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์รสั เซีย ทีมีอายุ
ยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึน! ในปี ค.ศ.::,; โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรบั สังให้สร้างเพือใช้
ป้ องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ทีเป็ นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชือของชาวรัสเซียเค
รมลินคือทีสถิตย์ของพระเจ้า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และทีตัง! สถานทีสําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเก
รส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิงก่อสร้างอืนๆ อีกมากมาย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ วิหารหลวงทีเก่าแก่สาํ คัญ
และใหญ่ทสุี ดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีมีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธรี าชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่,
หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ , รอบเท่านัน! คือ
:E.EE /:G.EE / :,.HE /:I.HE น. (ปิ ดวันพฤหัสบดี) ดังนัน! กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง เคร่งครัด) จากนัน! ชม ชม
พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี,แชมเบอร์ ซึงเป็ นทีเก็บสมบัตลิ !าํ ค่าของกษัตริยร์ สั เซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราช
รถทองคํา, เครืองบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อสี เตอร์ทหาชมได้
ี
ยากยิง จากนัน! ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื น
ใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน! เมือง (หรือแบบกล่องกรณีทมีี การเปลียนแปลงเทียวบินหรือเวลาบินของ
เทียวบินภายในประเทศรัสเซีย)
จากนัน1 นําท่านเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเซอเรเมทเยโว่ เพื,อนําท่านเดิ นทางสู่เมืองเมอร์มงั ส์
ออกเดิ นทางจากมอสโคว์ โดยสายการบิ นภายในประเทศ เที,ยวบิ นที, SU1324 *(สายการบิ นและเวลาบิ นอาจมีการ
เปลี,ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศ)*
เดิ นทางถึงเมืองเมอร์มงั ส์ Murmansk เมืองท่าที,ตงั 1 อยู่ทางตอนเหนื อของรัสเซีย จากนัน! ให้ท่านรับสัมภาระและเดิน
ทางเข้าสูใ่ จกลางเมือง นําท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองเมอร์มงั ส์ เมืองท่าของรัฐเมอร์มงั ส์หรือมูรม์ นั ส์ค อ๊อบลาส Murmansk
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Oblast ตัง! อยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายืนไปในมหาสมุทร เป็ นเมืองทีอยู่ตดิ กับประเทศฟิ นแลนด์และ
นอร์เวย์ ซึงเป็ นเมืองท่าทีสําคัญในการมุ่งหน้าสูเ่ ขตอาร์คติก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืน! เมือง
จากนัน! นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรม Poliarnie Zori Murmansk Park Inn by Radisson หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากเข้าที,พกั แล้ว พร้อมกันที,ล้อบบี1ของโรงแรมเพื,อนําท่านเดิ นทางออกไปชมแสงเหนื อหรือ
ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light ซึ,งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที,มีแสงเรืองบนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน
โดยมักจะเกิ ดขึน1 ในบริเวณแถบขัว1 โลก โดยบางครังจะเรียกว่า แสงเหนื อ หรือ แสงใต้ ขึนอยู่กบั แหล่งกําเนิ ด
ปรากฏการออโรร่าเป็ นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์ที)น่าทึงที)สุดที)เกิ ดขึนในอวกาศที)ใกล้พืนโลก มันอาจ
ปรากฏจากสิ) งจางๆ เป็ นวงนิ) ง แล้วระเบิ ดออกมาเป็ นสีต่างๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี)วินาที บางครังจะปรากฏ
เหมือนมันจะแตะกับพืน หรือในเวลาอื)นอาจเห็นมันพุ่งสูงขึนสู่ท้องฟ้ า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานันเกิ ดขึนที)
ความสูงจากพืนโลก ประมาณ 100 ถึง 300 กิ โลเมตร บริเวณที)อยูบ่ ริเวณบรรยากาศชันบนที)อยูใ่ กล้กบั อวกาศ ช่วง
ที)เหมาะสมในการชมแสงเหนื อ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรือฤดูหนาว ช่วงเวลาประมาณ 99.::-9;.:: น.
(ปรากฏการณ์แสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถกําหนดล่วงหน้ าได้ การเห็นแสงเหนื อจึงไม่
สามารถยืนยันได้วา่ จะเห็นหรือไม่ขึนอยู่กบั สภาพอากาศเอืออํานวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้ าในเวลานัน)
เมอร์มงั ส์-หมู่บา้ นซามิ-เมอร์มงั ส์-กิ จกรรมตามหาแสงเหนื อ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเก็บภาพความประทับใจภายนอกกับ เรือทําลายนํ1าแข็งพลังงานนิ วเคลียร์เลนิ น Lenin Ice Breaker เรือสําหรับ
การสํารวจอาร์กติกหรือสงครามสอดแนม ซึงเป็ นเรือตัดนํ!าแข็งรุน่ แรกของโลกและของรัสเซียทีใช้พลังงานนิวเคลียร์ เปิ ดตัว
เมือปี ค.ศ.:]^; จอดเทียบท่าอยู่ในเมืองเมอร์มงั ส์แห่งนี! หลังปลดประจําการมากกว่า _ ปี ในอดีตเรือลํานี!ใช้ตดั นํ!าแข็งเพือ
เปิ ดทางนํ!าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า ปั จจุบนั เปิ ดให้ผทู้ สนใจและบุ
ี
คคลทัวไปเข้าชม ชมภายในเรือทีมีการ
ตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมาย อาทิ ห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องบังคับการทีอยู่บนสุดของเรือ
ห้องแผนทีและสะพานกัปตัน เป็ นต้น จากนัน! นําท่านเดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ Lovozero (ใช้เวลาเดินทางประมาณ G
ชัวโมง) ตัง! อยู่ทางตอนใต้ของเมอร์มงั ส์ เป็ นทีตัง! ของ หมู่บา้ นซามิ Sami Village หมู่บา้ นชาวพืน1 เมืองแห่งเขตทุนดร้า
สัมผัสถึงวิถชี วี ติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน! เมืองซามิทใช้
ี ชวี ติ อาศัยอยู่ตงั ! แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถชี วี ติ ดัง! เดิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน! เมือง
นําท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ โดยเลีย! งเพือใช้ประโยชน์ในการเดินทางรวมทัง! เป็ นสัตว์เศรษฐกิจและสัมผัสประสบการณ์
นังรถลากเลือนโดยกวางเรนเดียร์ รถสโนว์โมบิล อีกทัง! ท่านจะได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์และสัมผัสวิถชี วี ติ ของชาวซามิ โดย
ใช้ชวี ติ ตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทงั ! สี คือ ดิน นํ!า ลม และไฟ และปั จจัยในการดํารงชีวติ ^ ข้อคือ ความรัก
ความสุข โชคชะตา เวรกรรม และสุขภาพ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิมเติม (กิจกรรมขึน! อยู่กบั สภาพ
อากาศ) อาทิ ชมฟาร์มสุนขั ฮัสกี,! นังรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลือน, นังลากเลือนทีลากโดยรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ, ให้
อาหารกวางเรนเดียร์, ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพืน! เมือง เช่น ชักเย่อ, เตะบอล หรือใส่ชุดพืน! เมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆ ใน
หมู่บา้ น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมอร์มงั ส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ G ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืน! เมือง
จากนัน! นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรม Poliarnie Zori Murmansk Park Inn by Radisson หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากเข้าที,พกั แล้ว พร้อมกันที,ล้อบบี1ของโรงแรมเพื,อนําท่านเดิ นทางออกไปตามล่าหาแสงเหนื อหรือ
ปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light อีกครังซึ
1 ,งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที,มีแสงเรืองบนท้องฟ้ าในเวลา

กลางคืน โดยมักจะเกิ ดขึน1 ในบริเวณแถบขัวโลก
1
โดยบางครังจะเรียกว่า แสงเหนื อหรือแสงใต้ ขึนอยู่กบั
แหล่งกําเนิ ด (ปรากฏการณ์แสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถกําหนดล่วงหน้ าได้ การเห็นแสง
เหนื อจึงไม่สามารถยืนยันได้วา่ จะเห็นหรือไม่ขึนอยู่กบั สภาพอากาศเอืออํานวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้ า
ในเวลานัน)
วันที,สี,
เช้า

กลางวัน
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คํา,

วันที,ห้า
เช้า

เมอร์มงั ส์-มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเช็คเอ๊าท์ที,พกั จากนัน! นําท่านชม อนุสรณ์สถานอัลโยชา Alyosha Monument อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซีย
กับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมือครัง! สงครามโลกครัง! ที G โดยสร้างขึน! บนเนินเขาทีสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของอ่าวโคล่า เพืออุทศิ ให้กบั เหล่าทหารกองทัพของโซเวียตทีสามารถตรึงกองกําลังเพือหยุดยัง! การรุกคืบจากกองทัพ
เยอรมัน อนุสรณ์แห่งนี!ได้รบั การออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนาม Pokrovsky โดยเริมก่อสร้างขึน! เมือปี :];, เป็ นรูป
ปั น! ทหารถือปื นทีมีขนาดใหญ่และมีความสูงกว่า H^.^ เมตร นํ!าหนักกว่า ^,EEE ตัน ประกอบไปด้วยคําจารึกต่างๆ เกียวกับ
การสูร้ บ และได้มพี ธิ เี ปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือวันที :] ต.ค.:];, ให้ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซ้นต์นิโคลัส St.Nicholas
Cathedral โบสถ์ประจําเมืองนิกายออร์โทดอกส์ ด้วยรูปแบบการสร้างโบสถ์คล้ายโบสถ์อสั สัมชัญในมอสโคว์ สร้างขึน! ใน
ระหว่างปี :]_I-:]_] ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มศี นู ย์รวมจิตใจ โบสถ์น!ีจงึ สร้าง
ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเรียกง่ายแต่กลับแฝงไว้ดว้ ยความศรัทธาจากประชาชน และถ่ายรูปกับป้ อมปราการของเมืองเมอร์
มังส์
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
จากนัน1 นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นเมอร์มงั ส์
ออกเดิ นทางโดยสายการบิ นภายในประเทศ เที,ยวบิ นที, SU1321 *(สายการบิ นและเวลาบิ นอาจมีการเปลี,ยนแปลง
ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศหรือตามตารางบิ นของสายการบิ น)*
เดิ นทางถึงสนามบิ นเซอเรเมทเยโว่ กรุงมอสโคว์ ให้ท่านรับสัมภาระ จากนัน! นําท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองมอสโคว์
จากนัน! นําท่านช้อปปิ! งย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชือถนนนี!ปรากฏมาตัง! แต่ศตวรรษที :^ ในอดีตเป็ นทีอยู่ของชน
ชัน! ขุนนาง และศิลปิ นทีมีผอู้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพักของสมาชิกระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินทีมีชอเสี
ื ยงทีสุดของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้านขาย
ของทีระลึก ร้านกาแฟ เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํา, แบบพืน1 เมืองที,ฮาร์ดร็อคคาเฟ่
จากนัน! นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรมระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า

มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปั ตยกรรมหลากหลาย
รูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รบั การยกย่องว่าเป็ น
สถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีมีศลิ ปะทีงดงามยิง และยังเป็ นสิงก่อสร้างทีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็น
ถึงความยิงใหญ่ มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอนั สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานี
นัน! มีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครืองแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หาก
ได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี! จากนันนําท่านเข้าชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึนเมือปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้า

กลางวัน
บ่าย

$. น.
วันที,หก
!.# น.

ซาร์อเล็กซานเดอร์ที 1 เพือเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญ/ุตาแด่พระเป็ นเจ้าทีทรงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้น
จากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ ําพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนัน
ได้สงให้
ั ทบุ โบสถ์ทงิ เพือดัดแปลงเป็ นสระว่ายนําทีใหญ่ทสุี ดในโลก จนเมือปี ค.ศ.1994ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน ได้
อนุมตั ใิ ห้มกี ารก่อสร้างวิหารขึนมาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทังประเทศ ซึงจําลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี
จึงกลับมายืนหยัดทีเดิมอีกครังโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทําพิธเี มือวันที 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนีใช้ในการ
ประกอบพิธกี รรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย
และตบท้ายด้วยนําท่านสู่ จัตรุ สั แดง Red Square ทีมีความสําคัญในหน้าประวัตศิ าสตร์การเมืองรัสเซีย เป็ นสถานทีสําคัญ
ตังอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็ นจัตุรสั ทีสวยงามทีสุดในโลก เป็ นสถานทีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม
สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ให้ท่านได้ถ่ายภาพอาคารแห่งนี และด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน เป็ นทีตังของกิโลเมตรทีศูนย์
ของรัสเซีย และมีลานกว้างของจัตุรสั แดงนีมีพนที
ื กว้าง >?@ เมตร ยาว ABC เมตร ทําหน้าทีเป็ นสถานทีจัดงานสําคัญๆ
ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานทีท่องเทียวอืนๆ รายรอบอีกมากมาย
เช่น พระราชวังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้ากุม เป็ นต้น ให้ทา่ นถ่ายรูปกับ วิ หารเซ็นต์
บาซิ ล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ทีสร้างขึนโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูน้ ําพรรคบอลเชวิค ทีปั จจุบนั
ล่มสลายไปกับความยิงใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที G จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอด
โดม ? ยอดหลากสีสนั สวยงาม จนนักท่องเทียวเรียกกันว่า โบสถ์ลกู กวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ทีหลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทังสองข้าง โดยคําสังของพระเจ้าอีวานที G หรือกษัตริยอ์ ี
วานผูโ้ หดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมาก จึงมีคาํ สังให้ปนู บําเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้ อกแบบด้วย
การควักดวงตาทังสอง เพือไม่ให้สถาปนิกผูน้ นสามารถสร้
ั
างสิงทีสวยงามกว่านีได้อกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื, องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์ค่อนข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจําเป็ นต้องเผือ,
เวลาในการเดิ นทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที,ยวบิ นที, TG975
กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลี,ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื,นๆ ที, ไม่คาดคิ ดหรือมีผล
กับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง1 นี1 เพื,อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
ในประเทศรัสเซี ย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดการเข้าชมสถานที, และพระราชวังต่างๆ ไม่ตรงกัน หากรายการทัวร์ที,เดิ นทาง
สถานที, ใดปิ ดโดยไม่ไทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิx ในการเปลี,ยนแปลงเข้าสถานที, อื,นทดแทนหรือคืนเงิ นค่าเข้าชม
ให้ กรณี ที,ไม่สามารถจัดทดแทนได้

กําหนดการเดิ นทาง
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Russia Northern Light Explorer 6 Days / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -พุชกิ1 น ! วัน

เด็กอายุตากว่
ํ า :G ปี พักกับผูใ้ หญ่ G ท่าน (เสริมเตียง)

- ก.พ. /
-! มี.ค.

พักเดียวเพิม ท่านละ
ราคาไม่รวมตั rวโดยสาร
(ไม่รวมทัง! ตั rวหัวท้ายและตั rวบินภายในประเทศรัสเซีย)
**ไม่รวมทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ, น, ทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ ,# บาท
ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิx ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ1ามัน ในกรณี ที,สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ, ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ, กว่า ! ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี1 ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที, เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตาํ, กว่า ท่าน และจะต้องชําระมัดจํา หลังจากได้รบั
การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ , บาท
• กรณี ท่านที, มีตั zวของสายการบินอื,นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั zวโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื, องจากจะต้องทําการตรวจสอบห้องพักและบริ การเพิ, มเติ มจากที, นัง, ที, มี
• กรณี ท่านที, ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง1 ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี,ยนสนามบินที, บินออกได้
และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น ! วัน นับจากวันกลับออกจากปลายทาง (รัสเซีย) มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื,อนตั zวกลับ ท่านละ
, บาท หากเปลี,ยนแล้วไม่สามารถเปลี,ยนแปลงอีกได้
อัตรานี1 รวมบริการ
• ค่าตั rวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน! ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ- มอสโคว์-กรุงเทพฯ และตั rวเครืองบินภายในประเทศรัสเซีย
เส้นทาง มอสโคว์-เมอร์มงั ส์-มอสโคว์ ชัน! ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (G-H ท่านต่อหนึงห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทีระบุ
• ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุตํากว่า : ปี และผูใ้ หญ่ทอายุ
ี เกิน ;^ ปี กรมธรรมพ์ ^EE,EEE บาท
(เงือนไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน)

•

ค่าภาษีน!ํามันเชือ! เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที H ต.ค.
และท่านต้องชําระเพิม หากมีการเรียกเก็บเพิมจากสายการบิน

G^I:

อัตรานี1 ไม่รวมบริการ
• ค่านํ!าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่านํ!าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินในประเทศรัสเซียกําหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง
• ค่าทิปพนักงานขับรถ, ทิปไกด์ทอ้ งถินของรัสเซีย และ ค่าทิปทิปหัวหน้าทัวร์ทเดิ
ี นทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ G,HEE บาท (ชําระพร้อม
ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือก่อนคณะออกเดินทาง)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
• สําหรับราคานี!บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทียวหากมีการเก็บเพิม
• ค่าประกันการเดินทางทีนอกเหนือจากรายการทัวร์
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเหลือจะขอเก็บทังหมด
ก่อนเดินทางอย่างน้อย UA วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทังหมด
W
การยกเลิ ก
หากมีการยกเลิกเกิน G@ วันทําการแต่ไม่เกิน ?C วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําค่าตั Xวโดยสารของท่านนันๆ (เงือนไข
W
ค่ามัดจําตามทีทางสายการบินเรียกเก็บ)
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําทังหมด
W
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
W
หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีสถานทูตเรียกเก็บ (กรณี
มีการยืนวีซ่า)
หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้ว (กรณีมกี ารยืนวีซ่า) แจ้งยกเลิกก่อนออกตั Xวโดยสารเครืองบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจํา
W
หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั Xวโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงหมด
ั
W
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทัง! ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน! และมีเหตุทาํ ให้การ
เดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือ
w
หน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืนๆ ทีมีเหตุทาํ ให้ไม่สามารถ
เดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ
ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง! หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที
พํานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
w
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ!าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทัง! นี!ขน!ึ อยู่กบั
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
w รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ!าหนักส่วนทีเกิน
o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รัสเซีย มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่างๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนในเรือง
การสูบบุหรีและมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทัง! นี!เนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ
ผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า , - ^ ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ! หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง! ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้าชมนัน! ๆ
ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าว
ได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน! ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง
บริษทั supplier ประเทศนัน! ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที
ดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน! ขอให้พจิ ารณาก่อนการ
จองทัวร์
ข้อมูลเพิ) มเติ มเรือ) งโรงแรมที)พกั
1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ B ท่าน / B เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ J เตียงเดี)ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น K เตียงใหญ่กบั K เตียงพับเสริม
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ ํา
กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
W
ปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในรัสเซียทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มอี ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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