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RUSSIA WINTER IN MURMANSK
6 DAYS 4 NIGHTS
ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย
(Moscow – Murmansk)

*** บินภายใน 2 ขา ***
❖ เมืองมูรมันสก์ (Murmansk) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟิ นแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็ น
เมืองท่าที่สาํ คัญในการมุ่งหน้าออกสูม่ หาสมุทรอาร์คติก
❖ ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora Borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้ งฟ้ าโปร่งในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น
❖ ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์

กําหนดการเดินทาง
01 – 06 ธันวาคม 2561 กรุป๊ เดียวเท่านั้น

ITINERARY
1

2

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-สนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว์
(TG 974 : 10.50 – 17.10) จัตุรสั แดง-มหาวิหารเซนต์บา
ซิล (ถ่ายรูปด้านนอก)-สุสานเลนิ น
มอสโคว์–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-พระราชวังเครมลินสนามบินภายในประเทศ (SU 1324 : 15.40 – 18.05)– มูร
มันสก์-ตามล่าหาแสงเหนือ

ราคา 59,900 บาท

เช้า

MEAL
กลางวัน

เย็น

HOTEL

HOTEL MOSCOW

HOTEL
MURMANSK

3

เมืองมูรมันสก์–ฟาร์มสุนัขพันธุฮ์ สั กี้ -สัมผัสประสบการณ์นัง่ รถ
เทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน (Husky Sledding)–หมู่บา้ นชาว
พื้ นเมืองซามิ-มูรมันสก์-ตามล่าหาแสงเหนือ

HOTEL
MURMANSK

4

เมืองมูรมันสก์–พิพิธภัณฑ์เรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิ วเคลียร์เมืองเทอริเบอก้า-ขับรถ Snow mobile-สนามบิน
ภายในประเทศ (SU 1325 : 19.15 – 21.35)-เมืองมอสโคว์

HOTEL MOSCOW

5

มอสโคว์–ตลาดอิสไมลอฟกี้ -วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์–ถนน
อารบัท-สนามบิน (TG 975 : 18.40 – 07.30)

6

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์ - จัตรุ สั แดง - มหาวิหารเซนต์
บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) - สุสานเลนิน

07.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอย
ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซี ย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นํ าท่าน
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์
นํ าท่านถ่ายรูปคู่กบั จัตุรสั แดง คําว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้ เป็ น
ลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบัน ใช้จัดงาน
ในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั้ นนํ าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4
(อีวานจอมโหด) ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ในการ
มีชัยชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้อง
สํา หรับ สวดมนต์ใ นสมัย คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 15 หอนาฬิ ก าซาวิ
เออร์ ตั้งอยูบ่ นป้ อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง
5 แฉก ที่ ทํามาจากทับ ทิ ม หนั ก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิว นิ ส ต์
นํ า มาประดับ ไว้ลัก ษณะคล้ายหอบิ๊ กเบนที่ ล อนดอนแต่ มี อ ายุ
มากกว่า จากนั้นนําท่านชม สุสานเลนิน ตั้งอยูบ่ ริเวณจัตุรสั แดง ภายในมีโลงแก้วคริสตัลที่บรรจุศพ
อดีตประธานาธิบดีเลนิ น อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิ ตสีแดง ออกแบบโดย เอ.ชูเซฟ สร้างขึ้ น
เมื่อปี ค.ศ. 1930
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั IZMAILOVO DELTA HOTEL, MOSCOW (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 1)

10.50 น.
17.10 น.

คํา่
วันที่สอง
เช้า

มอสโคว์ –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รแี่ ชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน - สนามบินภายในประเทศ
– มูรมันสก์ - ทํากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (2)
นํ าท่ าน เข้าชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์อ าร์เมอร์รี่ แ ชมเบอร์ (KREMLIN
ARMOURY CHAMBER) ที่ อ ยู่ ใ นบริ เวณพระราชวัง เครมลิ น
พิ พิ ธภัณ ฑ์นี้ เป็ นสถานที่ เก็ บ สมบัติ ล้ําค่ ากว่ า 4,000 ชิ้ น เช่ น
ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้ องกัน ตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ ใช้รบใน
สมรภูมิ เครื่องเงิน-ทอง เพชรพลอย เครื่องทรงของกษัติยพ์ ระเจ้า
ซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิง่
จากนั้ นนําท่าน เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ น
ในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่ งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ
โดลโกรูกี มีรบั สัง่ ให้สร้างเพื่อใช้ ป้ องกัน ศั ต รู ในอดี ต เป็ นเพี ย ง

กลางวัน

15.40 น.
18.05 น.

คํา่

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

ป้ อมปราการไม้ธรรมดาที่เป็ นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อชาวรัสเซียเครมลิน คือ ที่
สถิตย์ของพระเจ้า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ต้งั สถานที่สาํ คัญหลายแห่ง เช่น
สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเชเรเมเตียโว(SVO-SHEREMETYEVO INT. AIRPORT)
เพื่อเดินทางสูเ่ มืองมูรมันสก์ โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ SU1324
ออกเดินทางสู่ เมืองมูรมันสก์
เดินทางถึง สนามบินเมืองมูรมันสก์ (Murmansk) ประเทศรัสเซีย
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนื อของรัสเซีย ติดกับฟิ นแลนด์และนอร์เวย์ เป็ นเมืองท่าของ รัฐมูรม์ นั สค์
อ๊อบลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแ หลมโคลายื่น ไปใน
มหาสมุทร เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญ ในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 2)
รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั (4)
นํา ท่ า นทํา กิ จ กรรมตามล่ า หาแสงเหนื อ (Northern lights
) หรือ แสงออโรร่า (Aurora Borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ จะปรากฏในตอนกลางคื น ยามที่ ท อ้ งฟ้ าโปร่ง
ใน ช่ ว ง ห น้ า ห น าว เท่ านั้ น ซึ่ งแ ส ง อ อ โร ร่ า (A urora
Borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ ายามคํ่า
***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาหนดหรือ
ทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่ จะได้เห็น ขึ้น อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ โดยช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง
จนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เป็ นเดือนที่ เหมาะสาหรับการชมออ
โรราทางซีกโลกเหนื อ มักจะเกิดในช่วงเวลาสี่ ทุ่มจนถึงเที่ ยงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ ยน
ได้ตามความเหมาะสม***
เมืองมูรมันสก์ – ฟาร์มสุนขั พันธุฮ์ สั กี้ - สัมผัสประสบการณ์นั ่งรถเทียมสุนขั ฮัสกี้ ลากเลื่อน
(Husky Sledding) – หมู่บา้ นชาวพื้ นเมืองซามิ – มูรมันสก์ - ทํากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุฮ์ ัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของสุนัข
แสนรู ้ เป็ นพันธุท์ ี่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ ยงสุนัข
พัน ธุ์นี้ เพื่ อใช้ในการลากเลื่ อ นบนนํ้ าแข็งหรือ หิ ม ะ ให้ท่านได้สัม ผัส ประสบการณ์ นั ่งรถเที ย ม
สุนขั ฮัสกี้ ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้ จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้ นเมือง
กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น จากนั้นนําท่านสู่ เมืองมูรม์ นั สก์ (Murmansk)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้ น
ช า ว พื้ น เมื อ ง ซ า มิ นี้ ท่ า น จ ะ ได้ สั ม ผั ส ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้ นเมือง
ซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ต้งั แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนื อของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถี
ชีวิตดั้งเดิม ชมสัตว์เมืองหนาว เช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่ า (Foxes) ที่เลี้ ยงไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ แบบชาวพื้ นเมืองซามิ
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 3)
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั (7)
นํ า ท่ า นทํ า กิ จ กรรมตามล่ า หาแสงเหนื อ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora
Borealis) เป็ นปรากฏการณ์ท างธรรมชาติ ที่ จะปรากฏในตอนกลางคื นยามที่ ท อ้ งฟ้ าโปร่ง
ในช่ วงหน้าหนาวเท่ านั้น ซึ่ ง แสงออโรร่า (Aurora Borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสี เขียวที่พาด
ผ่านท้องฟ้ ายามคํ่า ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนื 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 โปรแกรมอาจ
มีการปรับเปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสม***

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

เมืองมูรมันสก์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - เมืองเทอริเบอก้า – ขับรถ
Snow Mobile – สนามบินภายในประเทศ – เมืองมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นํ า ท่ า น เข้า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์เ รื อ ทํา ลายนํ้า แข็ ง พลัง นิ ว เคลี ย ร์
(Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็ น
เรือทําลายนํ้ าแข็งพลังนิ วเคลียร์รุ่น แรก เปิ ดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957
และได้ปลดประจําการแล้ว ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยูท่ ี่เมืองมูรมันสก์ ในอดีตเรือลํานี้ ใช้ตดั นํ้า
แข็งเพื่อเปิ ดทางนํ้าแข็งให้เรือเดิ นสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยใน
ปั จจุบนั ยังมีเรือที่ปฏิบตั ิการตัดนํ้าแข็งอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย

19.15 น.
คํา่
21.35 น.
วันที่หา้
เช้า

นํ าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องเทอริ เบอก้า (TERIBERKA) เมืองชนบท
ในมูรมัน สก์ บริเวณแถบชายฝั ่งทะเลบาร์เร้น ทส์ (Barents Sea)
สัม ผั ส กับ ความหนาวเย็ น ท่ า มกลางภู เขาปกคลุ ม ด้ว ยหิ ม ะและ
ธรรมชาติ ที่ ส วยงาม นํ าท่ านชมเมื อ งเก่ า อัน มี ม นต์เสน่ ห์ต รึ ง ใจ
เพราะบ้า นแต่ ล ะหลังได้ส ร้า งไว้อ ย่ า งเรี ย บง่ า ยแต่ ค งความเป็ น
เอกลักษณ์สไตล์รัสเซีย พร้อมเที่ยวชมบริเวณอ่าวเทอริเบอก้า ซึ่ง
เต็มไปด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบ บริเวณนี้ ยังคงเป็ นสถานที่ถ่าย
ทําภาพยนตร์ชื่อดังของรัสเซีย เรื่อง Leviathan จากนั้ น ให้ท่านได้
เพลิดเพลินตื่นเต้นกับ การขับรถ Snow Mobile ตะลุยหิมะ ที่ท่าน
สามารถขับรถไปบนหิมะ ลานนํ้าแข็ง เป็ นประสบการณ์สุดสนุ กและ
เร้าใจเป็ นอย่างยิง่
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ เมืองมูรมันสก์ เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์
ออกเดินทางสูเ่ มืองมอสโคว์ โดยสายการบิน AEROFLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ SU1325
รับประทานอาหารคํา่ แบบกล่องบนเครื่อง Dinner Box (10)
เดินทางถึง สนามบินภายในประเทศเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์
นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 4)
มอสโคว์ – ตลาดอิสไมลอฟกี้ – วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์ – ถนนอารบัท – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นํ า ท่ า นช้อ ปปิ้ ง ตลาดอิ ส ไมลอฟกี้ Izmailovo Market เป็ น
ศูนย์กลางการค้าขายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุง Moscow โดย
ตลาด Izmailovo แห่ ง นี้ จะตั้ ง อยู่ ลึ ก จากถนนใหญ่ สัก หน่ อย
ภายในตลาดมีลักษณะคล้ายกับตลาดค้าส่ง มีรา้ นค้ามากมาย
และของที่นี่ก็มีราคาถูกแถมสามารถต่อรองกันได้ หากคุณกําลัง
ตามหาข้าวของโบราณหรือของที่ระลึกแบบดั้งเดิมของรัสเซีย ที่
ตลาดแห่ งนี้ รับ รองว่ า ไม่ ทํา ให้คุ ณ ผิ ด หวัง เพราะนอกจากจะมี ข องที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ที่ นี่ ก็ ย ัง มี
เครื่องประดับผ้าคลุม ไหล่ฤดูหนาว หมวกขนสัตว์ โปสการ์ด หนั งสือ นาฬิกา เป็ นต้น และที่พิเศษ
สุดๆ คือ พ่อค้าแม่คา้ ส่วนใหญ่สามารถพูดไทยได้ ถือเป็ นอีกหนึ่ ง สถานที่ยอดฮิตที่ใครวางแผนมา
ช้อปปิ้ งไม่ควรพลาดเลย
นํ าท่ าน ถ่ายรูป กับ วิ หารเซนต์เดอะซาร์เวี ยร์ (ด้านนอก)(THE CATHEDRALOF CHRIST OUR
SAVIOUR) วิ ห ารที่ สร้างขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ.1839 ในสมัย พระเจ้า
ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะ และแสดง
กตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจาก
สงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหาร
โดมทองที่ ใหญ่ ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ํ า
มอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรูปนักรบโบราณกับ
กษัตริยท์ ี่สวยงามและเหมือนจริง ปั จจุบันวิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของ
รัสเซีย

กลางวัน
14.00 น.
18.40 น.
วันที่หก
07.30 น.

จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ ย่านถนนอารบัท ชื่อถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นที่
อยูข่ องชนชั้นขุนนาง และศิลปิ นที่มีผูอ้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็ นย่านที่พกั
ของสมาชิ ก ระดับ สู งของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ปั จ จุ บัน
ถนนอารบัทกลายเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
รัสเซีย เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน และเป็ นแหล่งของ
ศิ ล ปิ นและจิต รกร และเป็ นแหล่ งพบปะของผู ้ค นใน
เมือง รวมถึงยังเป็ นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น
ร้านค้าจําหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ
และ ร้านกาแฟอีกด้วย
** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพือ่ ไม่รบกวนเวลาของท่าน **
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*******************************************************************
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

อัตราค่าบริการ เดินทางวันที่ 01 – 06 ธันวาคม 2561
RUSSIA WINTER IN MURMANSK
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พักกับ 1ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พักกับ 2ผูใ้ หญ่มีเตียง
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พักกับ 2ผูใ้ หญ่ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ราคาต่อท่าน

ราคาไม่รวมตัว๋

59,900.54,900.54,900.53,900.-

35,900.35,900.35,900.34,900.9,000.-

อัตรานี้รวม: ภาษีนา้ํ มันของสายการบิน ภาษีสนามบินประเทศไทย ณ วันที่ 25 ก.ค. 61
**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินเพิ่ มเติม**
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสาร จํานวน 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่ตาํ ่ กว่า 25 ท่าน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** โรงแรมในยุโรปไม่อนุ ญาตให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้ นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียง***
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจําเป็ นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)
*** กรณีหอ้ งพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple
Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่ องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้อง
แต่ละชั้นกันไปแตกต่างกัน

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั ่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน
กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตั ๋ว เพื่อบริษทั จะได้ดาํ เนินการแจ้ง
ให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ทา่ นขอหรือไม่ขึ้นอยูก่ บั สายการบินจะพิจารณา ***
อัตรานี้ รวม
* ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าพาหนะและนําเที่ยวตามรายการ
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
* รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่นแล้ว
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทจัดทํา
อัตรานี้ ไม่รวม!!!
* ค่าทําหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
* ไม่มีแจกกระเป๋า
* ค่าภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
การชําระเงินและการยกเลิก
บริษัทขอสงวนสทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด (เนื่ องจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ
100%) ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตามจะเป็ นไปตามเงื่อนไขตามนี้
การยกเลิก
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจําทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีออกตั ๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่า
ตั ๋ว (Non Refund) เนื่องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมด
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศรัสเซีย บริษทั จะไม่
มีการคืนเงินทัง้ หมด

การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้
ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋ าใบใหญ่ (ควรมี ลอ้ ลาก/เข็น ได้) ที่ จ ะบรรทุ กใส่ใต้ท ้องเครื่ องบิ น สํา หรับผู ้โดยสารชั้น ประหยัดหรื อ
Economy Class Passenger นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม หากนํ้าหนักเกินทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บ
ค่าระวางเพิ่มได้ และควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่ น
* 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)
* ในบางสายการบินที่มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และหิ้ วขึ้ นเครื่อง
ได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลก
ู ค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่านในแต่ละพีเรียด
2. บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารเก็ บ ค่ า นํ้ า มัน และภาษี ส นามบิ น ทุ ก แห่ ง เพิ่ ม หากสายการบิ น มี ก ารปรับ ขึ้ นก่ อ นวัน
เดินทาง
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุด
งาน การก่อการจลาจล ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด
5. บริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
6. บริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุม
7. บริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน เกิดจากการ
โจรกรรม และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่ านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัท จะถื อว่าท่านได้ย อมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆ
ทั้งหมด

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน
(ทางบริษทั ข้อมูลนี้ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ
ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์
.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์
........................................................................................................................
3. จํานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งสําหรับเด็กที่อายุตง้ั แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้องนอนมีเตียง
4.เบอร์ตดิ ต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อา่ นรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทัง้ หมด โดยครบถ้วน
5.ประเภทห้องพัก
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)
3.5ห้องพักผูใ้ หญ่3ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสวิรสั
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคยประเทศ.......................................................
8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................
9. ต้องการเลือกที่นั ่ง
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ .................................................
(ทางบริษัทจะดําเนิ นการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงั ไม่สามารถการันตีได้)

ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทําการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อน
เดินทาง 7 วัน***

