Russia Northern Light
Explorer
7 days 5 nights

มอสโคว์ - เมอร์มงั ส์ 7 วัน 5 คืน
ชมจัตรุ สั แดง พระราชวังเครมลินทีย่ ิ ง่ ใหญ่
ทัวร์รถไฟใต้ดิน ทีต่ กแต่งสถานี อย่างดงามไม่ซ้ าใคร

เซลฟี ่ กบั วิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์
ช้อปป้ ิ งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

ทานมื้อค ่าทีร่ ้าน Hard Rock Cafe

และตามล่าหาแสงเหนื อทีเ่ มอร์มงั ส์
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึง่ เป็ นประเทศแรกในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบบกำรเมือง กำรปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมำร์กซิสต์ได้
สำเร็จตัง้ แต่ ค.ศ.1917 จนถึงกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปั จจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นกำรปกครองและเศรษฐกิจมำสูร่ ะบบ
ประชำธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยือนจำกนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่ กับสถำนทีน่ ่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ ประวัตศิ ำสตร์อนั ยำวนำน
มอสโคว์ Moscow
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัตศิ ำสตร์อนั เก่ำแก่และยำวนำน
เมอร์มงั ส์ Murmansk เมืองท่ำทำงตอนเหนือของรัสเซีย ตัง้ อยูบ่ ริเวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมืองทีอ่ ยูต่ ดิ กับประเทศ
ฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึง่ เป็นเมืองท่ำทีส่ ำคัญในกำรมุง่ หน้ำสูเ่ ขตอำร์คติก และเป็นสถำนทีท่ ี ่
สำมำรถชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติแสงเหนือ
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รายการท่ องเทีย่ วและเมนูอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ ด้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
07.00 น.
10.50 น.
17.10 น.

คำ่

วันที่สอง
เช้ำ

กลำงวัน

15.40 น.
18.05 น.

คำ่

24-30 พ.ย.2561

กรุงเทพฯ - มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 4 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบิ นไทย
เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทำงสู่กรุงมอสโคว์ โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG974
เดิ นทำงถึง สนำมบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนัน้ นาท่านเดินทางสูใ่ จกลางกรุงมอสโคว์ Moscow (เวลาช้ากว่า
ประเทศไทยประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์-เมอร์มงั ส์-กิ จกรรมตำมหำแสงเหนื อ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเข้าชม พระรำชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกาเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์
รัสเซีย ทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ
โดลโกรูกี มีรบั สังให้
่ สร้างเพือ่ ใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ทีเ่ ป็ นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือทีส่ ถิตย์ของพระเจ้า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลิน
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และทีต่ งั ้ สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช
และสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ วิหารหลวงทีเ่ ก่าแก่สาคัญและใหญ่ทส่ี ดุ ในเครมลิน
โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีม่ มี าก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธรี าชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4
รอบเท่านัน้ คือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิ ดวันพฤหัสบดี) ดังนัน้ กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จากนัน้ ชม ชม พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริยร์ สั เซีย อัน
ได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคา, เครือ่ งบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อี
สเตอร์ทห่ี าชมได้ยากยิง่ จากนัน้ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ท่ี
ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (หรือแบบกล่องกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือ
เวลาบินของเทีย่ วบินภายในประเทศรัสเซีย)
จำกนัน้ นำท่ำนเตรียมตัวเดิ นทำงสู่สนำมบิ นเซอเรเมทเยโว่ เพื่อนำท่ำนเดิ นทำงสู่เมืองเมอร์มงั ส์
ออกเดิ นทำงจำกมอสโคว์ โดยสำยกำรบิ นภำยในประเทศ เที่ยวบิ นที่ SU1324 *(สำยกำรบิ นและเวลำ
บิ นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลำและสภำพอำกำศ)*
เดิ นทำงถึงเมืองเมอร์มงั ส์ Murmansk เมืองท่ำที่ตงั ้ อยู่ทำงตอนเหนื อของรัสเซีย จากนัน้ ให้ทา่ นรับ
สัมภาระและเดินทางเข้าสูใ่ จกลางเมือง นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองเมอร์มงั ส์ เมืองท่าของรัฐเมอร์มงั ส์
หรือมูรม์ นั ส์ค อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตัง้ อยูบ่ ริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายืน่ ไปใน
มหาสมุทร เป็ นเมืองทีอ่ ยูต่ ดิ กับประเทศฟิ นแลนด์และนอร์เวย์ ซึง่ เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญในการมุง่ หน้าสูเ่ ขต
อาร์คติก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่า
หลังจำกเข้ำที่พกั แล้ว พร้อมกันที่ล้อบบีข้ องโรงแรมเพื่อนำท่ำนเดิ นทำงออกไปชมแสงเหนื อหรือ
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รายการท่ องเทีย่ วและเมนูอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ ด้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

ปรำกฏกำรณ์ ออโรร่ำ Northern Light ซึ่งเป็ นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้ ำในเวลำ
กลำงคืน โดยมักจะเกิ ดขึน้ ในบริ เวณแถบขัว้ โลก โดยบางครัง้ จะเรียกว่า แสงเหนื อ หรือ แสง
ใต้ ขึน้ อยู่กบั แหล่งกาเนิ ด ปรากฏการออโรร่าเป็ นตัวอย่างปรากฏการณ์ ทางฟิ สิ กส์ที่น่าทึงที่สดุ ที่
เกิ ดขึน้ ในอวกาศที่ใกล้พืน้ โลก มันอาจปรากฏจากสิ่ งจางๆ เป็ นวงนิ่ ง แล้วระเบิ ดออกมาเป็ นสีต่างๆ
พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครัง้ จะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพืน้ หรือในเวลาอื่นอาจ
เห็นมันพุ่งสูงขึน้ สู่ท้องฟ้ า แต่ความจริ งแล้ว แสงออโรรานัน้ เกิ ดขึน้ ที่ความสูงจากพืน้ โลก ประมาณ
100 ถึง 300 กิ โลเมตร บริ เวณที่อยู่บริ เวณบรรยากาศชัน้ บนที่อยู่ใกล้กบั อวกาศ ช่วงที่เหมาะสมใน
การชมแสงเหนื อ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรือฤดูหนาว ช่วงเวลาประมาณ 22.00-24.00 น.
(ปรากฏการณ์ แสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรทชาติ ไม่สามารถกาหนดล่วงหน้ าได้ การเห็นแสง
เหนื อจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศเอื้ออานวยและความปลอด
โปร่งของท้องฟ้ าในเวลานัน้ )
วันที่สำม
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

คำ่

วันที่สี่
เช้ำ

เมอร์มงั ส์-หมู่บ้ำนซำมิ -เมอร์มงั ส์-กิ จกรรมตำมหำแสงเหนื อ
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ Lovozero (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของเมอร์
มังส์ เป็ นทีต่ งั ้ ของ หมู่บ้ำนซำมิ Sami Village หมู่บ้านชาวพืน้ เมืองแห่งเขตทุนดร้ำ สัมผัสถึงวิถชี วี ติ
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้ เมืองซามิทใ่ี ช้ชวี ติ อาศัยอยูต่ งั ้ แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ โดยเลีย้ งเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการเดินทางรวมทัง้ เป็ นสัตว์เศรษฐกิจและสัมผัส
ประสบการณ์นงรถลากเลื
ั่
่อนโดยกวางเรนเดียร์ รถสโนว์โมบิล อีกทัง้ ท่านจะได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์และ
สัมผัสวิถชี วี ติ ของชาวซามิ โดยใช้ชวี ติ ตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทงั ้ สี่ คือ ดิน น้า ลม และไฟ และ
ปั จจัยในการดารงชีวติ ห้าข้อคือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม และสุขภาพ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ
โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม (กิจกรรมขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ) อาทิ นังรถเที
่
ยมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน, นัง่
ลากเลื่อนทีล่ ากโดยรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ, ให้อาหารกวางเรนเดียร์, ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพืน้ เมือง
เช่น ชักเย่อ, เตะบอล หรือใส่ชุดพืน้ เมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆ ในหมูบ่ า้ น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
กลับสู่ เมืองเมอร์มงั ส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่า
หลังจำกเข้ำที่พกั แล้ว พร้อมกันที่ล้อบบีข้ องโรงแรมเพื่อนำท่ำนเดิ นทำงออกไปตำล่ำหำแสงเหนื อ
หรือปรำกฏกำรณ์ ออโรร่ำ Northern Light อีกครัง้ ซึ่งเป็ นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมที่มีแสงเรืองบน
ท้องฟ้ ำในเวลำกลำงคืน โดยมักจะเกิ ดขึน้ ในบริ เวณแถบขัว้ โลก โดยบางครัง้ จะเรียกว่า แสงเหนื อ
หรือแสงใต้ ขึน้ อยู่กบั แหล่งกาเนิ ด (ปรากฏการณ์ แสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรทชาติ ไม่
สามารถกาหนดล่วงหน้ าได้ การเห็นแสงเหนื อจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึน้ อยู่กบั
สภาพอากาศเอื้ออานวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้ าในเวลานัน้ )
เมอร์มงั ส์-มอสโคว์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเช็คเอ๊ำท์ที่พกั จากนัน้ นาท่านเก็บภาพความประทับใจภายนอกกับ เรือทำลำยน้ำแข็งพลังงำน
นิ วเคลียร์เลนิ น Lenin Ice Breaker เรือสาหรับการสารวจอาร์กติกหรือสงครามสอดแนม ซึง่ เป็ นเรือตัด
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กลำงวัน
13.10 น.

15.25 น.

คำ่

น้าแข็งรุน่ แรกของโลกและของรัสเซียทีใ่ ช้พลังงานนิวเคลียร์ เปิ ดตัวเมือ่ ปี ค.ศ.1957 จอดเทียบท่าอยูใ่ นเมือง
เมอร์มงั ส์แห่งนี้ หลังปลดประจาการมากกว่า 8 ปี ในอดีตเรือลานี้ใช้ตดั น้าแข็งเพือ่ เปิ ดทางน้าแข็งให้เรือเดิน
สมุทรในการขนส่งสินค้า ปั จจุบนั เปิ ดให้ผทู้ ส่ี นใจและบุคคลทัวไปเข้
่
าชม ชมภายในเรือทีม่ กี ารตกแต่งอย่าง
สวยงาม ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมาย อาทิ ห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องบังคับการทีอ่ ยูบ่ นสุดของ
เรือ ห้องแผนทีแ่ ละสะพานกัปตัน เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านชม อนุสรณ์สถำนอัลโยชำ Alyosha Monument
อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมือ่ ครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดย
สร้างขึน้ บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวโคล่า เพือ่ อุทศิ ให้กบั เหล่าทหารกองทัพของโซ
เวียตทีส่ ามารถตรึงกองกาลังเพือ่ หยุดยัง้ การรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน อนุ สรณ์แห่งนี้ได้รบั การออกแบบ
จากสถาปนิกชาวรัสเซียนาม Pokrovsky โดยเริม่ ก่อสร้างขึน้ เมือ่ ปี 1974 เป็ นรูปปั น้ ทหารถือปื นทีม่ ขี นาด
ใหญ่และมีความสูงกว่า 35.5 เมตร น้าหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบไปด้วยคาจารึกต่างๆ เกีย่ วกับการสูร้ บ
และได้มพี ธิ เี ปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ่ วันที่ 19 ต.ค.1974 ให้ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซ้นต์นิโคลัส St.Nicholas
Cathedral โบสถ์ประจาเมืองนิกายออร์โทดอกส์ ด้วยรูปแบบการสร้างโบสถ์คล้ายโบสถ์อสั สัมชัญในมอสโคว์
สร้างขึน้ ในระหว่างปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มศี นู ย์
รวมจิตใจ โบสถ์น้ีจงึ สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเรียกง่ายแต่กลับแฝงไว้ดว้ ยความศรัทธาจากประชาชน
และถ่ายรูปกับป้ อมปราการของเมืองเมอร์มงั ส์
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
จำกนัน้ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นเมอร์มงั ส์
ออกเดิ นทำงโดยสำยกำรบิ นภำยในประเทศ เที่ยวบิ นที่ SU1321 *(สำยกำรบิ นและเวลำบิ นอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลำและสภำพอำกำศหรือตำมตำรำงบิ นของ
สำยกำรบิ น)*
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นเซอเรเมทเยโว่ กรุงมอสโคว์ ให้ทา่ นรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั
เมืองมอสโคว์
นำท่ำนสู่ จัตรุ สั แดง Red Square ทีม่ คี วำมสำคัญในหน้ำประวัตศิ ำสตร์กำรเมืองรัสเซีย เป็ นสถำนทีส่ ำคัญ
ตัง้ อยูใ่ จกลำงเมืองของมอสโคว์ เป็ นจัตุรสั ทีส่ วยงำมทีส่ ดุ ในโลก เป็ นสถำนทีเ่ ก็บศพเลนินศำสดำของประเทศ
สังคมนิยม สร้ำงด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ให้ทำ่ นได้ถ่ำยภำพอำคำรแห่งนี้ และด้ำนหน้ำจัตุรสั แดงนัน้
เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ นู ย์ของรัสเซีย และมีลำนกว้ำงของจัตุรสั แดงนี้มพี น้ื ทีก่ ว้ำง 695 เมตร ยำว 130
เมตร ทำหน้ำทีเ่ ป็ นสถำนทีจ่ ดั งำนสำคัญๆ ต่ำงๆ ของรัสเซียมำหลำยยุคหลำยสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยัง
ประกอบไปด้วยสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วอื่นๆ รำยรอบอีกมำกมำย เช่น พระรำชวังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์
ประวัตศิ ำสตร์รสั เซีย และห้ำงสรรพสินค้ำกุม เป็ นต้น ให้ทำ่ นถ่ำยรูปกับ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลักษณ์ของ
กรุงมอสโคว์ ทีส่ ร้ำงขึน้ โดยพระเจ้ำอีวำนจอมโหด อนุสรณ์สถำนของผูน้ ำพรรคบอลเชวิค ทีป่ ั จจุบนั ล่มสลำย
ไปกับควำมยิง่ ใหญ่ของสหภำพโซเวียต สร้ำงในสมัยพระเจ้ำอีวำนที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบรำณ มี
ยอดโดม 9 ยอดหลำกสีสนั สวยงำม จนนักท่องเทีย่ วเรียกกันว่ำ โบสถ์ลกู กวำด สร้ำงด้วยศิลปะรัสเซีย
โบรำณโดยสถำปนิกชำวรัสเซีย Postnik Yakovlev ทีห่ ลังจำกสร้ำงเสร็จก็ถกู ควักดวงตำทัง้ สองข้ำง โดย
คำสังของพระเจ้
่
ำอีวำนที่ 4 หรือกษัตริยอ์ วี ำนผูโ้ หดร้ำย ทรงพอพระทัยในควำมงดงำมของมหำวิหำรแห่งนี้
มำก จึงมีคำสังให้
่ ปนู บำเหน็จแก่สถำปนิกผูอ้ อกแบบด้วยกำรควักดวงตำทัง้ สอง เพือ่ ไม่ให้สถำปนิกผูน้ นั ้
สำมำรถสร้ำงสิง่ ทีส่ วยงำมกว่ำนี้ได้อกี จำกนัน้ อิสระให้ทำ่ นช้อปปิ้ งทีห่ ้างสรรพสิ นค้ากุม Gum
Department Store ทีห่ รูหรำมำกทีส่ ดุ ในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนมจำกทัวโลก
่
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
ของเศรษฐีรสั เซีย ตัวอำคำรและภำยในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่ห้ำ
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

คำ่

วันที่หก
เช้ำ

มอสโคว์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านชม สถำนี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปั ตยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จน
ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีม่ ศี ลิ ปะทีง่ ดงามยิง่ และยังเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีช่ าว
รัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นชาตินิยม และวัฒนธรรม
ประเพณีอนั สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนนั ้ มีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า
เครือ่ งแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ “ยอดเขำสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวทีม่ องเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโควทีอ่ ยูเ่ บือ้ งล่างได้โดยทัง้ หมด จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานก
กระจอกแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ บ้านพักของตน ปั จจุบนั พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็ นจุด
ชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ในมอสโคว์ และให้ทา่ นถ่ำยรูปกับควำมสวยงำมของอำคำรหลักของมหำวิ ทยำลัยมอส
โคว์ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบสตาลินทีเ่ ป็ น
เอกลัษณ์ของการก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการ
รัสเซียในช่วงเวลานัน้ มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การตัง้ ชื่อตามเขาในปี 1940
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชม อารามชี Novodevichy Convent ทีส่ ร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 และ 17 ในสถาปั ตยกรรม
แบบบาร็อค เป็ นคอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและศาสนาของกรุงมอสโคว์ และ
ยังเคยเป็ นทีค่ ุมขังพระนางโซเฟี ยและเชือ้ พระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปั จจุบนั เป็ นสุสานสาหรับ
สุภาพสตรีคนสาคัญระดับประเทศ และได้รบั การจัดตัง้ ให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922 จากนัน้ นาท่านช้อป
ปิ้ งย่านถนนอำรบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นทีอ่ ยูข่ องชนชัน้ ขุน
นาง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพ่ กั ของสมาชิกระดับสูง
ของพรรคคอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของรัสเซีย เป็ นแหล่งของ
ศิลปิ น จิตรกร ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านกาแฟ เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรคำ่ แบบพืน้ เมืองที่ฮำร์ดร็อคคำเฟ่
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเข้ำชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้ำงขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้ำซำร์อเล็กซำนเดอร์ท่ี 1
เพือ่ เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญญุตำแด่พระเป็ นเจ้ำทีท่ รงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจำก
สงครำมนโปเลียน โดยใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 45 ปี แต่ต่อมำในปี ค.ศ.1990 สตำลินผูน้ ำพรรคคอมมิวนิสต์
ในขณะนัน้ ได้สงให้
ั ่ ทุบโบสถ์ทง้ิ เพือ่ ดัดแปลงเป็ นสระว่ำยน้ำทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก จนเมือ่ ปี ค.ศ.1994
ประธำนำธิบดีบอริส เยลซิน ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ำรก่อสร้ำงวิหำรขึน้ มำใหม่ ด้วยเงินบริจำคของคนทัง้ ประเทศ ซึง่
จำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหำรนี้จงึ กลับมำยืนหยัดทีเ่ ดิมอีกครัง้ โดยสร้ำงเสร็จสมบูรณ์และทำ
พิธเี มือ่ วันที่ 19 สิงหำคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหำรนี้ใช้ในกำรประกอบพิธกี รรมสำคัญระดับชำติของรัสเซีย
จำกนัน้ ให้ทำ่ นได้เลือกซือ้ สินค้ำของทีร่ ะลึกรำคำถูก บริเวณตลำดนัดหน้ำโบสถ์ โดยเฉพำะตุ๊กตำแม่ลกู ดก
ซึง่ มีให้เลือกมำกมำยหลำยแบบ
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18.40 น.

นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ ย่านตลาดอิ สมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market ศูนย์กลำงกำรค้ำขำยของทีร่ ะลึกที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในกรุงมอสโคว์ อิสระให้ทำ่ นได้เลือกซือ้ สินค้ำพืน้ เมืองนำนำชนิด ในรำคำทีถ่ กู ทีส่ ดุ อำทิเช่น
นำฬิกำรัสเซีย, ตุ๊กตำแม่ลกู ดกหรือมำโตรชกำ, ผ้ำคลุมไหล่, อำพัน, ของทีร่ ะลึกต่ำงๆ และอื่นๆ อีกมำกมำย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจำกกำรจรำจรใน
กรุงมอสโคว์ค่อนข้ำงหนำแน่ นและใช้เวลำกำรเดิ นทำงทำงค่อนข้ำงมำก จึงมีควำมจำเป็ นต้องเผือ่
เวลำในกำรเดิ นทำงสู่สนำมบิ น
ออกเดิ นทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG975

วันที่เจ็ด
07.30 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทำงกลับถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ..

กลำงวัน
บ่ำย

รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์ อื่นๆ ที่ไม่
คำดคิ ดหรือมีผลกับกำรเดิ นทำงและรำยกำรทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสำคัญ
ในประเทศรัสเซีย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดกำรเข้ำชมสถำนที่และพระรำชวังต่ำงๆ ไม่ตรงกัน หำกรำยกำรทัวร์
ที่เดิ นทำง สถำนที่ใดปิ ดโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ ำ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสถำนที่อื่น
ทดแทนหรือคืนเงิ นค่ำเข้ำชมให้ กรณี ที่ไม่สำมำรถจัดทดแทนได้
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24-30 พ.ย.2561

กำหนดกำรเดินทำง

อัตรำค่ำบริ กำร สำรับจำนวนผูเ้ ดิ นทำงไม่ตำ่ กว่ำ 25 ท่ำน

พักห้องคู่ท่ำนละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ

63,900
8,900

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
61,900
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เสริ มเตียง
58,900

บำท
บำท
บำท
บำท

**ไม่รวมทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, ทิ ปหัวหน้ ำทัวร์ ท่ำนละ 2,500 บำท
ชำระพร้อมค่ำทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทำง **

ผูใ้ หญ่ที่ไม่ใช้ต ั ๋ว ท่ำนละ

33,900

บำท

**กรณี ผโ้ ู ดยสำรที่ซื้อทัวร์แบบไม่ใช้ต ั ๋ว ตั ๋วจะไม่รวมให้ทงั ้ หัว-ท้ำยกำรบิ นไทยและสำยกำรบิ นภำยในประเทศรัสเซีย**

เด็กไม่ใช้ต ั ๋ว อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
33,900
เด็กไม่ใช้ต ั ๋ว อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เสริ มเตียง 31,900

บำท
บำท

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษี น้ำมัน ในกรณี ที่สำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***

**ไม่รวมทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, ทิ ปหัวหน้ ำทัวร์ ท่ำนละ 2,500 บำท
ชำระพร้อมค่ำทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทำง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษี น้ำมัน ในกรณี ที่สำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***

หมำยเหตุ
 อัตรำค่ำเดิ นทำงนี้ ต้องมีจำนวนผูโ้ ดยสำรที่เป็ นผูใ้ หญ่จำนวนไม่ตำ่ กว่ำ 30 ท่ำน และจะต้องชำระมัดจำ
หลังจำกได้รบั กำรยืนยันกำรจองทัวร์ทนั ที ท่ำนละ 20,000 บำท
 กรณี ท่ำนที่มีตั ๋วของสำยกำรบินอื่นหรือร่วมเดิ นทำงโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสำรตำมรำยกำรทัวร์หรือของทำงบริษทั
ทัวร์ กรุณำแจ้งล่วงหน้ ำเนื่ องจำกจะต้องทำกำรตรวจสอบห้องพักและบริ กำรเพิ่ มเติ มจำกที่นัง่ ที่มี
 กรณี ท่ำนที่ต้องกำรอยู่ต่อ กรุณำตรวจสอบวันเดิ นทำงอีกครัง้ ของสำยกำรบิน ไม่สำมำรถเปลี่ยนสนำมบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจำกวันกลับออกจำกปลำยทำง (รัสเซีย) มีค่ำธรรมเนี ยมในกำรเลื่อน
ตั ๋วกลับ ท่ำนละ 4,500 บำท หำกเปลี่ยนแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอีกได้
อัตรำนี้ รวมบริ กำร
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ- มอสโคว์-กรุงเทพฯ และตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศรัสเซีย เส้นทาง มอสโคว์-เมอร์มงั ส์-มอสโคว์ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
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ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 3
เม.ย.2561 และท่านต้องชาระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
อัตรำนี้ ไม่รวมบริ กำร
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินในประเทศรัสเซียกาหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิน่ ของรัสเซีย และ ค่าทิปทิปหัวหน้าทัวร์ท่เี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,000
บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
 สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
 ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
นัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำทัง้ หมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยืน่ วีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ (กรณีมกี ำรยืน่ วีซ่ำ)
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้ว (กรณีมกี ำรยืน่ วีซ่ำ) แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
กำรคืนค่ำมัดจำ
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
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o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รัสเซีย มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่างๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรือ่ งการสูบบุหรีแ่ ละมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมในรัสเซียบำงแห่งอำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพือ่ ให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในรัสเซียทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัด และไม่ม ี
อ่ำงอำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทั่วโลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 9 จาก 9

รายการท่ องเทีย่ วและเมนูอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ ด้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

