AURORA HUNTER IN RUSSIA
จุ ด เด่ น












ตามล่ าหาแสงเหนือ Northern Lights หรื อแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มนั สค์
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื ้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ นัง่ รถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลือ่ น
สนุกตื่นเต้ นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ
ชมความน่ารักของสุนขั แสนรู้ ณ ฟาร์ มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี ้
ชม พิพิธภัณฑ์ เรือทําลายนํา้ แข็งพลังนิวเคลียร์
ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ ดนิ เมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
ชม วิหารเซนต์ บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสนั สวยงาม
ชม จตุรัสแดง เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็ นสถานที่จดั งานแสดงใหญ่ๆ
ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย ้าถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
ชม วิหารเซนต์ ซาเวียร์ เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ช้ อปปิ ง้ ห้ างสรรพสินค้ ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้ าสินค้ าที่มีชื่อเสียง

ชื่ อโปรแกรม AURORA HUNTER IN RUSSIA
จํานวน 7 วัน 5 คืน
กํา หนดการเดิ น ทาง
วันที่ 1

สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - มอสโคว์

07:00 น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ า 8 เคาน์เตอร์
U สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ

10:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัล มาตี ประเทศ
คาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932
16:30 น. เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยาน อัล มาตี เมื องอัล มาตี ประเทศ
คาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง)
19:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์
ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC875
21:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรั สเซีย หลังผ่านขันตอนการตรวจ
้
หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้ อย นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
ที่พัก
Ibis Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่ า
วันที่ 2
เช้ า

พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์ บาซิล - ห้ างสรรพสินค้ ากุม
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม พระราชวังเครมลิน Grand Kremlin Palace บนที่ดินกรรมสิทธิ์ ของแกรนด์ปริ นซ์ ซึ่งได้
จัดตังขึ
้ ้นตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใต้ การบริ หารจัดการ
ของคอนสแตนติน ธอน พระราชวังเครมลินมีเจตนาที่จะตอกย ้าถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิ ปไตย
รัสเซีย คอนสแตนติน ธอน ยังเป็ นสถาปนิกของเครมลินอาร์ มรี และมหาวิหารพระคริ สต์ผ้ ไู ถ่พระราชวังเค
รมลินเดิมเคยเป็ นพระตานักของซาร์ ในมอสโก การก่อสร้ างพระราชวังรวมไปถึงขันตอนการระเบิ
้
ดอดีต
พระราชวังสถาปั ตยกรรมบาโรกในบริ เวณดังกล่าว ซึง่ ออกแบบโดยรัสเตรลลี และคริ สตจักรนักบุญจอห์น
แบ็พทิสต์ ซึง่ ก่อสร้ างขึ ้นตามโครงการของ อโลอีซิโอเดอะนิวแทนที่โบสถ์ แห่งแรกที่สร้ างขึ ้นในมอสโก ชม
วิหารอัสสัมชัญ Assumption Cathedral สร้ างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอด
โดม 9 ยอด สีทองอร่ามสวยงาม ชม โบสถ์ อาร์ คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ ที่สร้ างอุทิศให้ กับนักบุญอาร์ ค
แอนเจล ไมเคิล เป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้ าซาร์ ก่อนยุคพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ชม ระฆังพระเจ้ าซาร์
สร้ างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้ างระฆังใบใหญ่ที่สดุ ในโลก แต่เกิด
ความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทาให้ ระฆังแตก ปั จจุบนั วางโชว์ไว้ ภายในพระราชวังเครมลิน ชม ปื นใหญ่

พระเจ้ าซาร์ สร้ างในปี ค.ศ. 1586 ต้ องการให้ เป็ นปื นใหญ่ที่ สุดในโลก ทาด้ วยบรอนซ์ น ้าหนัก 40 ตัน
และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม จัตุรัสแดง Red Square เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าอีวานที่ 3
เพื่อเป็ นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะได้ มีเวลาอิสระถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ
อนุสรณ์ สถานเลนินหรือสุสานเลนิน Lenin Mausoleum ซึง่ เก็บรักษาร่างของวลาดีมีร์ เลนิน ผู้นาคน
สาคัญของคอมมิวนิสต์ และเปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าไปเคารพศพได้ และ วิหารเซนต์ บาซิล
Saint Basil's Cathedral แห่งนี ้ ก็จะถือว่ามาไม่ถึงประเทศรัสเซีย เป็ นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์ โธ
ดอกซ์รัสเซีย สร้ างโดยซาร์ อีวานที่ 4 หรื อซาร์ อีวานจอมโหด เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลที่กรี ธา
ทัพมาเมืองคาซาน เมื่อปี ค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครัง้ นี ้ทาให้ รัสเซียสามารถรวมชาติได้ เป็ นปึ กแผ่น จึง
สร้ างมหาวิหารแห่งนี ้ขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555 มหาวิหารเซนต์บาซิลมีรูปทรงที่ไม่เหมื อนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8
โดมล้ อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ทาให้ อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสาน
ระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอันได้ รับอิทธิ พลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็ นโดมทรงหัวหอมกับ
สถาปั ตยกรรมที่เรี ยกกันว่ารัสเซียนกอธิก หอคอยสูงรู ปกระโจมเป็ นอิทธิ พลจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธ์ ที่
ออกมาจึงกลายเป็ นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนกาลังลุกไหม้ บนปลายลาเทียน ส่งความโชติช่วงชัชวาลย์เป็ น
เครื่ อ งบูชาเทพเจ้ าบนสวรรค์ มหาวิหารนี ้ได้ รับการออกแบบโดยสถาปนิก ชื่ อ ปอสต์ นิค ยาคอฟเลฟ
Postnik Yakovlev และด้ วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้ มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันว่า ซาร์ อีวานที่ 4

ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี ้มาก จึงมีคาสัง่ ให้ ปูนบาเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบ
ด้ วยการควักดวงตาทังสอง
้ เพื่อไม่ให้ สถาปนิกผู้นนสามารถสร้
ั้
างสิ่งที่สวยงามกว่านี ้ได้ อีก การกระทาใน
ครัง้ นันของพระเจ้
้
าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานามอีวานผู้โหดร้ าย Ivan The Terrible อิสระท่านช้
อปปิ ง้ ที่ ห้ างสรรพสินค้ ากุม Gum ห้ างสรรพสินค้ าที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมืองมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่ องของ
สินค้ าอันมีให้ เลือกซื ้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้ างสรรพสินค้ ากุมหรื ออีกสถานที่หนึง่ ที่มีสถาปั ตยกรรม
ที่เก่าแก่ของเมื องนี ้ ห้ างสรรพสินค้ ากุม ก่อ สร้ างขึ ้นในปี ค .ศ. 1895 มี ความสวยงาม และโดดเด่นมาก
ลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชัน้ มีร้านค้ าเปิ ดให้ บริ การมากมายสาหรับให้ ผ้ ทู ี่เดินทางหรื อผู้ที่
ชอบการช้ อปปิ ง้ ถึง 200 ร้ านค้ าด้ วยกัน แต่สินค้ าที่นี่อ าจจะมี ทงรู
ั ้ ปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ ดู
หรูหราโอ่อ่า และที่สาคัญตังอยู
้ บ่ ริ เวณลานกว้ างในย่านจตุรัสแดงห้ างสรรพสินค้ ากุมมีการจาหน่ายสินค้ า
ประเภทอุปโภคและบริ โภคเช่น เสื ้อผ้ า ของใช้ ในครัวเรื อน สินค้ าที่มีชื่อ มียี่ห้อ เครื่ อ งสาอางค์ น ้าหอม
และสินค้ าที่เป็ นประเภทของที่ระลึกซึง่ มีให้ เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว จากนันแวะถ่
้
ายรูปกับ วิหาร
เซนต์ ซาเวียร์ St. Saviour Cathedral เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ ประกอบ
พิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ สร้ างเป็ นที่ระลึกถึงพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่1 สามารถขับไล่กองทั นโปเลียน
ไปได้
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Ibis Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3
มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - ขับรถสโนโมบิล - ตามล่ าหาแสงเหนือ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เ วลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ **โปรแกรมและเมื อ งที่ พั ก อาจมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นตามความ
เหมาะสม ให้ สอดคล้ องกับเวลาของเที่ยวบิน และสภาพอากาศ**
--:-- น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มูร์มันสค์ โดยสายการบิน …….... เที่ยวบินที่ ......... (ระยะเวลาประมาณ
2:20 ชัว่ โมง)

--:-- น.

เดินทางถึง เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย นาท่านเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ Murmansk ซึ่งเป็ นเมือง
ท่าของรัฐมูร์มนั สค์อ๊อบลาสต์ Murmansk Oblast อยูบ่ ริ เวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไป
ในมหาสมุทรเป็ นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟิ นแลนด์ และนอร์ เวย์ซึ่งเป็ นเมือ งท่ าที่สาคัญในการมุ่งหน้ า
ออกสูอ่ าร์ คติก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ Sami Village ณ หมู่บ้านชาวพื ้นเมื อ งซามิ นี ้ ท่านจะได้ สมั ผัส ถึงวิถีชี วิ ต
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื ้นเมืองซามิที่ใช้ ชีวิตอาศัยอยู่ตงแต่
ั ้ บรรพบุรุษใน
แถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดังเดิ
้ ม ชมสัตว์เมือง
หนาว เช่น กวางเรนเดียร์ Reindeer หมาป่ าFoxes เพื่อใช้ ประโยชน์ในการเดินทางรวมทังเป็
้ นเป็ นสัตว์
เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน Reindeer Sledding แบบ
ชาวพื ้นเมืองซามิ จากนันให้
้ ท่านได้ สนุกตื่นเต้ นกับการ ขับรถสโนโมบิล Snow Mobile ตะลุยหิมะ ที่
ท่านสามารถขับรถไปบน

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลานาท่าน ตามล่ าหาแสงเหนื อ Northern Lights หรื อ แสงออโรร่ า Aurora Borealis เป็ น
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ ซึ่ง
แสงจะปรากฏเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้ องฟ้ายามค่าคืน **การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ น
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติไม่ สามารถกําหนดหรื อทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่
กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม**

ที่พัก

Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์ มสุนัขพันธุ์ฮัสกี ้ - พิพิธภัณฑ์ เรือทําลายนํา้ แข็ง - ตามล่ าหาแสงเหนือ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม อนุสาวรี ย์อโลชา Alyosha Memorial ที่สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศให้ กับเหล่าทหารกองทัพ
ของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกาลังเพื่อหยุดยังการรุ
้
กคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็ นรูปปั น้ ขนาดสูงถึง 35.5
เมตร สูงเป็ นอันดับสองของรัสเซียและมีน ้าหนักกว่า 5,000 ตัน และเยี่ยมชมสวนสาธารณะที่มีความ
สวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี ้ Siberian Husky Farm ให้ ทา่ นได้ ชมความน่ารักของ
สุนขั แสนรู้ เป็ นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยู่ในเขตเมืองหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้ เลี ้ยง
สุนัขพัน ธุ์ นี เ้ พื่ อ ใช้ ใ นการลากเลื่อ นบนน ้าแข็ง หรื อ หิม ะ ให้ ท่า นได้ ส ัม ผัส ประสบการณ์ นั่ งรถเที ย ม
สุนัขฮัสกีล้ ากเลื่อน Husky Sledding โดยที่ฟาร์ มนี ้จะบริ การต้ อนรับท่านด้ วยชาร้ อน ขนมพื ้นเมือง กับ
บรรยากาศต้ อนรับที่แสนจะอบอุ่น จากนันน
้ าท่านชม พิพิธภัณฑ์ เรื อทําลายนํา้ แข็งพลังนิวเคลียร์
Nuclear Powered Icebreakers รุ่ น Lenin ซึ่งเป็ นเรื อทาลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่นแรก เปิ ดตัวเมื่อปี
ค.ศ. 1957 และได้ ปลดประจาการแล้ ว ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ได้ ให้ นกั ท่องเที่ ยวได้ เข้ าชม จอดเทียบท่า
อยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ Murmansk ในอดีตเรื อลานี ้ใช้ ตดั น ้าแข็งเพื่อเปิ ดทางน ้าแข็งให้ เรื อเดินสมุทรในการ
ขนส่งสินค้ า โดยในปั จจุบนั ยังมีเรื อทีปฏิบตั ิการตัดน ้าแข็งอยู่

เที่ยง

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลานาท่าน ตามล่ าหาแสงเหนื อ Northern Lights หรื อ แสงออโรร่ า Aurora Borealis เป็ น
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ ซึ่ง
แสงจะปรากฏเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้ องฟ้ายามค่าคืน **การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ น
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติไม่ สามารถกําหนดหรื อทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่
กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม**

ที่พัก

Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5

มูรมันสก์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ ดิน - ถนนอารบัต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย
**โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้ องกับเวลา
ของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ**

--:-- น.

ออกเดิน ทางสู่ ท่าอากาศยาน เซเรเมีย เตโว เมื องมอสโคว์ โดยสายการบิ น ............ เที่ ยวบิ น
ที่ ...........

--:-- น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เซเรเมียเตโว เมืองมอสโคว์

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ..ถ้ ามีเวลา นาท่าน ล่ องเรื อตัดนํา้ แข็ง Moscow Icebreaker River Cruise by Radisson
Cruise ชมความสวยงามสองฝั่ งแม่น ้ามอสกาวา Moskva ดื่มด่าบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวโดยอาจมี
หิมะและน ้าแข็งเต็มในแม่น ้าทังสองข้
้
างทาง **เป็ นโปรแกรมเสริ มมีค่าใช้ จ่ายสอบถามมัคคุเทศก์

ที่พัก

การล่ อ งเรื อ ขึ น้ อยู่ กั บ สภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่ วงฤดู ห นาว และในกรณี นํ า้ ในแม่ นํ า้
กลายเป็ นนํา้ แข็งที่หนามากจนทําให้ ไม่ สามารถล่ องเรื อได้ ** นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินมอส
โคว์ การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็ นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม
งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทังโคมไฟ
้
และงานประดับประดาต่างๆ ล้ วนปราณีต วิจิตรบรรจง ให้ ท่านได้
อิสระช้ อปปิ ง้ ถนนอารบัต ย่านการค้ า มีของซื ้อของขายมากมาย เป็ นถนนที่ขึ ้นชื่อของ กรุงมอสโคว์
Ibis Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6

มอสโคว์ - อัลมาตี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์

09:10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC872
16:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี (เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง)
วันที่ 7

อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

01:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
08:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมด้ วยความประทับใจ
หมายเหตุ
**โปรแกรมแต่ ละสถานที่อาจมีการสลับวันเยี่ยมชมเพื่อให้ เหมาะสมกับเวลา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องด้ วยเหตุผลของเวลาหรื อสถานการณ์ อ่ ืนๆ ที่นอกเหนือการควบคุม แต่ จ ะถือผลประโยช์ ของลูกค้ า
เป็ นสําคัญ**

อั ต ราค่ า บริ ก าร

วันเดินทาง

เดือน พฤศจิกายน
09 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
เดือน ธันวาคม
07 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
เดือน มกราคม
21 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62
เดือน กุมภาพันธ์
04 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
เดือน มีนาคม
04 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน) พักห้ องละ 2 ท่ าน
เด็กไม่ เกิน เด็กไม่ เกิน
12 ปี พัก 12 ปี พัก
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว วีซ่า
กับผู้ใหญ่ กับผู้ใหญ่
(มีเตียง) (ไม่ มีเตียง)

KC872/09:10 น.
KC894/10:00 น.
KC872/09:10 น.
* วันพ่อ

54,555
54,555
55,555

54,555
54,555
55,555

54,555
54,555
54,555

8,900
8,900
8,900

-

KC872/09:10 น.
* วันพ่อ
KC276/13:35 น.
* วันรัฐธรรมนูญ

56,555

56,555

55,555

8,900

-

55,555

55,555

54,555

8,900

-

KC276/13:35 น.
KC276/13:35 น.

52,555
52,555

52,555
52,555

52,555
52,555

8,900
8,900

-

KC276/13:35 น.
KC276/13:35 น.
KC276/13:35 น.

53,555
53,555
52,555

53,555
53,555
52,555

53,555
53,555
52,555

8,900
8,900
8,900

-

KC276/13:35 น.

53,555

53,555

53,555

8,900

-

* ขากลับ Flight KC872 เวลา 09:10 น. - 16:35 น. / KC931 เวลา 01:00 น. - 08:55 น.
* ขากลับ Flight KC894 เวลา 10:00 น. - 16:25 น. / KC231 เวลา 20:20 น. - 04:55 น.+1 (TSE)
* ขากลับ Flight KC276 เวลา 13:35 น. - 21:00 น. / KC931 เวลา 10:00 น. - 08:55 น.
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
 กรณีที่ทา่ นต้ องออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ ที่สามารถเลือ่ นเวลา และวันเดินทางได้ เพราะ
จะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นวันเวลาบิน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรณีที่ทา่ นเป็ นอิสลาม หรื อแพ้ อาหารเนื ้อสัตว์บางประเภท ให้ ทา่ นโปรดระบุมาให้ ชดั เจน
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่หลังจากที่ได้ ชาระค่ามัดจาทัวร์ หรื อค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ กรณีที่ทา่ นเดินทางเป็ นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้ งรายชื่อคูน่ อนกับเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบ
 กรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนา
หน้ าพาสปอร์ ตให้ ทางบริ ษัทในการออกตัว๋ เครื่ องบิน
 กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้ องมีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนออกเดินทางตามข้ อ ตกลง มิฉะนันถ้
้ าแจ้ งหลังจาก
เจ้ าหน้ าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี ้
 หลังจากที่ทา่ นได้ ชาระค่ามัดจา และค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทาง
บริ ษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทางให้ ทา่ นทางอีเมล์ หรื อแฟกซ์ที่ทา่ นได้ ระบุไว้
 ราคาทัวร์ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ จะต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่
ระบุเท่านัน้
 ทางบริ ษัทไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้ แก่ลกู ค้ าที่ไม่ร้ ูจกั กัน กรณีที่ทา่ นเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน้
 PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ

 ลูกค้ าที่เดินทาง 3 ท่ าน อาจมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ ้นอยูก่ บั มาตราฐานโรงแรม ส่วนห้ อง TRP จะไม่
มีในบางประเทศ ยกเว้ น เด็ก Infant-12 ปี
 การให้ ทิปเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้ องมีการเรี ยกเก็ บเพื่อเป็ น
สินน ้าใจกับผู้ให้ บริ การในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรี ยมค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้เพื่อมอบให้ หวั หน้ าทัวร์ ระหว่าง
การเดินทาง
 โปรแกรมนีม้ ีไฟล์ ทบินภายในประเทศ ฉะนัน้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
 ทางบริษัทจะแจกนํา้ ดื่มให้ ท่านท่ านละ 2 ขวด ณ สนามบิน เนื่องจากระหว่ างเดินทางที่รัสเซียจะ
ไม่ มีนาํ ้ บริการ จึงขอแนะนําให้ ท่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีนาํ ้ ให้ ท่านละ 1 ขวดเพียง
คืนแรกเท่ านัน้
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับพร้ อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตราฐานหรื อเทียบเท่า 3-4 ดาว สาหรับพักห้ องละ 2 ท่ าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์
การแข่งขันกีฬา หรื อกิจกรรมอื่นๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ ายพักในเมืองใกล้ เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ค่าอาหารครบทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลีย่ นแปลง
 ค่าอัตราเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณี ลูกค้ าท่านใดสนใจ ซื ้อประกันการเดินทางเพื่อ ให้ ครอบคลุมในเรื่ อ งสุขภาพ ท่า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าของบริ ษัท** อัตราเบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 390 บาท ขึ ้นอยู่
ระยะเวลาการเดินทาง

 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้ อมพนักงานขับรถที่ชานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ ระบุในรายการ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro /ท่ าน
ตลอดทริ ปการเดินทาง
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ฉะนันกระเป๋
้
าจะต้ องไม่เกณฑ์น ้าหนักดังนี ้
กระเป๋ าโหลดใต้ เครื่ องบินจานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรั ม และกรณีถือขึ ้นเครื่ องได้ ไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สงั่ เพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และสาหรับราคานี ้ทางบริ ษัทจะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าว
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
 ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 ค่าวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ ต 2. ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3.
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4. สาเนาทะเบียนบ้ าน (ถ้ ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ ามี ) 6. รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป ทาง
บริ ษั ทจะเป็ นผู้ด าเนินการยื่นวี ซ่าให้ ท่าน โดยชาระค่าบริ การต่างหาก (ส าหรั บหนังสือ เดินทางต่างด้ า ว
เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )

เงื่ อ นไขการเดิ น ทาง
เอกสารในการเดินทาง

☒ พาสปอร์ ต

☐ วีซา่

หมายเหตุ
1.

2.

3.

4.

5.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณี นี ้ ทางบริ ษัท ยิน ดีคืน เงิ นให้ ทัง้ หมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ า มี ) หรื อ จัดหาคณะทัวร์ อื่น ให้ ถ้ า
ต้ องการ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พัก ในต่างประเทศเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อย แต่อ ย่า งไรก็ ต ามรายการนี อ้ าจเปลี่ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่ พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ และบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี
ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ า
เมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทังบริ
้ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมื องประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมื อ งให้ กับชาวต่า งชาติ หรื อ คนต่า งด้ าวที่พาพักอยู่ใ น
ประเทศไทย
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทไม่มี สิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทนบริ ษัท นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทกากับเท่านัน้
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจา หรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัท หรื อชาระโดยตรงกับทาง
ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้

เงื่ อ นไขการจอง / การยกเลิ ก
การจอง หรือสํารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชาระมัดจา งวดแรก 20,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
 แจ้ งล่วงหน้ า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 5,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง ทางบริ ษัทฯ จะ
ทาการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคื นได้
คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุสด
ุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ า
ของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ

ใบจองทัวร์ รัสเซีย
ชื่อ – นามสกุลผู้จอง *:
จํานวนผู้เดินทาง *:
ท่ าน
โทรศัพท์ ท่ ตี ิดต่ อสะดวก *: เบอร์ โทรศัพท์ :
เบอร์ มือถือ:
E-mail *:
จํานวนวัน *:
วัน
คืน
เดินทางโดยสายการบิน:
วันเดินทาง *:

เบอร์ แฟกซ์ :

รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่ างประเทศระบุเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ ตรงกับหน้ าหนังสือเดินทาง):
1. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
2. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
3. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
4. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
5. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
ห้ องพัก 1 ท่ าน:

ห้ อง

ห้ องพัก 2 ท่ าน:

ห้ อง

เตียงเสริม:
ห้ อง
อาหาร:
ข้ อมูลเพิ่มเติม:

ห้ อง
☐ ไม่ ทานเนือ้ วัว

☐ ไม่ ทานเนือ้ หมู

เด็กพักกับผู้ใหญ่ :
☐ ไม่ ทานสัตว์ ปีก

☐ ทานมังสาวิรัต

