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(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เข้ าชม “พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ลา้ ค่ าในช่ วงต้ นคริสต์ ศตวรรษที่ 19
สั มผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มนั สค์
เข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ ทาลายนา้ แข็งพลังนิวเคลียร์

สนุกสนานกับการขับสโนว์ โมบิลตะลุยหิมะ
สั มผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน

บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มนั สค์ – มอสโคว์

กาหนดการเดินทาง
18-24 ม.ค. // 29ม.ค.-04 ก.พ. // 05-11 ก.พ. // 12-18 ก.พ. // 19-25 ก.พ. //
06-12 มี.ค. // 13-19 มี.ค. // 20-26 มี.ค. 2563
วันที่1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – มอสโคว์
08.00 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาน์ เตอร์
สายการบินไทย แอร์ เวย์ (เคาน์ เตอร์ D) เจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

10.50 น.
17.10 น.
ค่า

เหินฟ้ าสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 974
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย นำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศุลกำกร รถโค้ชปรับอำกำศ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ กรุ งมอสโคว์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : MILAN HOTEL MOSCOW

หรื อระดับใกล้เคียง

วันที2่ มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ – อารามชี โนโวดิวชิ ี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ ดนิ
ถนนอารบัต
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
น ำท่ ำ นเข้ำ ชม “มหาวิ ห ารเซนต์ ซ าเวี ย ร์ ”
หรื อที่ เรี ย ก กั น ว่ ำ มหาวิ ห ารโดมทอง
(CATHEDRAL OF CHRIST THE
SAVIOUR) (ห้ำมถ่ำยภำพด้ำนใน) เป็ นมหำ
วิหำรโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย สร้ำงขึ้น
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งชัยชนะในสงครำมนโป
เลี ยน เมื่อปี ค.ศ. 1812โดยพระเจ้ำซำร์ อเล็ก
ซำนเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แห่ งชัยชนะ
และแสดงกตัญญุตำแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่ทรงช่วยปกป้ องรัสเซี ยให้รอดพ้นจำกสงครำมนโปเลียน ใช้เวลำก่อสร้ำง
นำนถึง 45 ปี เป็ นวิหำรที่สำคัญของนิกำยรัสเซียน ออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชำติ โดยมหำ
วิหำรเซนต์ซำเวียร์ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ ำ MOSKVA
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ำชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ ” (NOVODEVICHY CONVENT) ซึ่ งสร้ำงในศตวรรษที่ 16 เป็ น
สถำปั ต ยกรรมสไตล์ บ ำรอก คอนแวนต์
เก่ำแก่อำยุกว่ำ 300 ปี แทน อดีตเคยเป็ นที่คุม
ขังของพระนำงโซเฟี ยและเชื้ อพระวงศ์ฝ่ำย
หญิ ง ของรำชวงศ์ โ รมำนอฟ ปั จ จุ บ ัน เป็ น
สุ ส ำ น ส ำ ห รั บ สุ ภ ำ พ ส ต รี ค น ส ำ คั ญ
ระดับ ประเทศ จากนั้น นาท่ า นชมสถานี
รถไฟใต้ ดิน (METRO STATION) สถำนี
รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ งก่อสร้ำงที่ชำวรัสเซีย
สำมำรถอวดชำวต่ำงชำติให้เห็นถึงควำมยิง่ ใหญ่ ประวัติศำสตร์ ควำมเป็ นชำตินิยมและวัฒนธรรมประเพณี อนั
สวยงำม สถำนีแตกต่ำงกันด้วยประติมำกรรม โคมไฟระย้ำ เครื่ องแก้ว หิ นแกรนิต หิ นอ่อนที่สวยงำม จำกนั้น นำ
ท่ำนสู่ “ถนนอารบัต” (ARBAT STREET)
เป็ นถนนคนเดิ นยำวประมำณ 1 กม. เป็ นทั้ง
ย่ำ นกำรค้ำ แหล่ ง รวมวัย รุ่ น ร้ ำ นค้ำ ของที่
ระลึ ก ร้ ำนนัง่ เล่ น อำทิ แมคโดนัล สตำร์ บคั
ฮำร์ ดร็ อคคำเฟต์ ฯลฯ และยังมี ศิลปิ นมำนั่ง
วำดรู ป เหมื อ น รู ป ล้อเลี ย น และศิ ล ปิ นเล่ น
ดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย ช้อปปิ้ ง เดินเล่นเก็บ

ค่า

ภำพบรรยำกำศตำมอัธยำศัย นอกจำกนี้ ท่ำนได้ถ่ำยภำพกับ “อำคำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ” ของรัสเซี ยที่
ยิง่ ใหญ่สวยงำมกับศิลปกรรมแบบสตำลินสไตล์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : MILAN HOTEL MOSCOW
หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่3 มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพืน้ เมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ
เช้ า

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนสู่ “ตลาดสิ นค้ าพื้นเมือง” (IZMAILOVO MARKET) ตลำดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่ำนได้
เลือกซื้ อสิ นค้ำพื้นเมืองนำนำชนิด ในรำคำย่อมเยำ และตัวตลำดเองก็จำลองรู ปแบบอำคำรสวยงำมหลำยแห่ งของ
รัสเซี ย มำไว้อยู่ในที่เดียวกัน ท่ำนสำมำรถหำของที่ระลึกหรื อของฝำก ได้บนถนนสำยนี้ เช่น ตุ๊กตำมำทรอชก้ำ
หรื อตุ๊กตำแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทำจำกไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้ำพันคอ ผ้ำคลุม
ไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์ , เครื่ องถม (Khokhloma), อำพัน, รองเท้ำบูทรัสเซี ย ที่ใส่ สบำยโดยไม่ตอ้ งใส่
ถุงเท้ำ (Valenki) ฯลฯ มีเวลำให้ทุกท่ำนเลือกซื้ ออุปกรณ์กนั หนำว เช่น เสื้ อกันหนำว รองเท้ำ กำงเกง ถุงมือ ถุง
เท้ำ
เทีย่ ง
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรื อแบบกล่ อง เนื่ องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรื อเวลาบิน
ของเทีย่ วบินภายในประเทศ)
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทาการเช็ คอินสั มภาระ
XX.XX น. ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้ เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและ
เมืองทีพ่ กั อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้องกับเวลาของเทีย่ วบิน และ สภาพอากาศ)
xx.xx น. ถึงสนามบิน มูร์มันสค์ หลังจากรับสั มภาระเรียบร้ อยแล้ว
นาท่ านเดินทางโดยรถโค้ ชปรั บอากาศสู่ เมืองมูร์มันสค์ (MURMANSK) ซึ่ งเป็ นเมืองท่ าของรั ฐมูร์มันสค์ อ๊ อบลาสต์ (MURMANSK OBLAST) ตั้งอยู่บริเวณอ่ าวโคลา “KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลำยื่นไปในมหำสมุทร
เป็ นเมืองที่อยูต่ ิดกับประเทศฟิ นแลนด์ และนอร์ เวย์ ซึ่ งเป็ นเมืองท่ำที่สำคัญในกำรมุ่งหน้ำออกสู่ อำร์ คติก
ค่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
จำกนั้น นำท่ำนเข้ำสู่ ที่พกั นัดหมำยทุกท่ำน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำท่ำนเดินทำงชมแสงเหนื อ
เมืองมูร์มังสค์
เดือนธันวาคม อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ -5 ถึง -11
เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ -7 ถึง -14
เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ -2 ถึง -13
เดือนมีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ -2 ถึง -9

21.00 น.

นาท่ าน “ตามล่ าหาแสงเหนื อ” (NORTHERN LIGHTS) หรื อ แสงออโรร่ า (AURORA BOREALIS) เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทีจ่ ะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในช่ วงหน้ าหนาวเท่ านั้น ซึ่ง แสงออ
โรร่ า (AURORA BOREALIS) จะปรากฏเป็ นแสงสี เขียวที่พาดผ่ านท้ องฟ้ า ยามค่ า คื น *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดหรื อทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้
เห็นขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม***

ทีพ่ กั :

PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่4

มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์ มสุ นัขพันธุ์ฮัสกี้
นั่ ง รถเที ย มสุ นั ข ฮั ส กี้ล ากเลื่ อ น – รถเที ย มกวางเรนเดี ย ร์ ลากเลื่ อ น – สโนว์ โ มบิ ล
ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้ า

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโลโวซีโร่ ” (LOVOZERO) ตั้งอยูท่ ำงตอนใต้ของเมืองมูร์มนั สค์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของหมู่บำ้ น
ซำมิ (SAMI VILLAGE) (ใช้เวลำในกำรเดิ นทำง 2 ชัว่ โมง 30 นำที) เดิ นทำงเข้ำสู่ “หมู่ บ้านซามิ” (SAMI
VILLAGE) ณ หมู่บำ้ นชำวพื้นเมืองซำมิน้ ี ท่ำนจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และกำรแต่ง
กำยของชำวพื้ น เมื อ งซำมิ ที่ ใ ช้ชี วิ ต อำศัย อยู่ต้ ัง แต่ บ รรพบุ รุ ษ ในแถบตอนเหนื อ ของคำบสมุ ท รโคลำและ
คำบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสื บสำนวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนำว เช่น กวำงเรนเดียร์ (REINDEER) หมำป่ ำ
(FOX) เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรเดินทำง รวมทั้งเป็ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้น น ำท่ ำ นสู่ “ฟาร์ ม สุ นั ข พัน ธุ์ ฮั ส กี้”
(HUSKY FARM) ชมความน่ ารักและแสนรู้
ให้ ท่านได้ สนุกสนานกับประสบการณ์ นั่งรถ
เทีย มสุ นัขลากเลื่ อ น และนั่ ง รถเทีย มกวาง
เ ร น เ ดี ย ร์ ล า ก เ ลื่ อ น ( REINDEER
SLEDDING) แบบชำวพื้นเมืองซำมิ จำกนั้น
ให้ ท่านได้ สนุกตื่นเต้ นกับการขับรถสโนว์ โม
บิล (SNOW MOBILE) ตะลุยหิ ม ะ ที่ ท่ ำ นสำมำรถ ขับ รถไปบนหิ ม ะ ลำนน้ ำ แข็ง กว้ำงใหญ่ ซึ่ ง เป็ น
ประสบกำรณ์สุดสนุกและเร้ำใจเป็ นอย่ำงยิง่ ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองมูร์มนั สค์

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่า
21.00 น.

ทีพ่ กั :

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
จำกนั้น นำท่ำนเข้ำสู่ ที่พกั นัดหมำยทุกท่ำน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำท่ำนเดินทำงชมแสงเหนือ
นาท่ าน “ตามล่ าหาแสงเหนื อ” (NORTHERN LIGHTS) หรื อ แสงออโรร่ า (AURORA BOREALIS) เป็ น
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จ ะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในช่ วงหน้ า
หนาวเท่ า นั้ น ซึ่ ง แสงออโรร่ า (AURORA
BOREALIS) จะปรากฏเป็ นแสงสี เขียวที่
พาดผ่ านท้ องฟ้ ายามค่า คื น *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ ไม่ ส ามารถก าหนดหรื อ ทราบ
ล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็ นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรั บเปลี่ยนได้ ตาม
ความเหมาะสม***

PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง

วันที5่ มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรื อทาลายนา้ แข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา
สนามบิน – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง
เช้ า

เทีย่ ง

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำน “เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เรื อทาลายน้า แข็งพลังนิวเคลียร์ ” (NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS) รุ่ น
LENIN ซึ่ งเป็ นเรื อ ท ำลำยน้ ำ แข็ ง พลัง
นิ วเคลี ยร์ รุ่นแรก เปิ ดตัวเมื่ อปี ค.ศ. 1957
และได้ป ลดประจ ำกำรแล้ว ปั จ จุ บ ัน เป็ น
พิพิธภัณฑ์ได้ให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้ำชม จอด
เทียบท่ำอยูท่ ี่เมืองมูร์มนั สค์ (MURMANSK)
ในอดี ต เรื อ ล ำนี้ ใช้ ต ัด น้ ำ แข็ ง เพื่ อ เปิ ดทำง
น้ ำแข็งให้เรื อเดิ นสมุ ทรในกำรขนส่ งสิ นค้ำ
โดยในปั จจุ บ ัน ยัง มี เ รื อที ป ฏิ บ ั ติ ก ำรตั ด
น้ ำแข็งอยู่ จำกนั้น นำท่ำน ชมอนุสาวรี ย์อโล
ชา (ALYOSHA MEMORIAL) ที่สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั เหล่ำทหำรกองทัพของโซเวียตที่สำมำรถตรึ งกองกำลัง
เพื่อหยุดยั้งกำรรุ กคืบจำกกองทัพเยอรมัน เป็ นรู ปปั้ นขนำดสู งถึง 35.5 เมตร สู งเป็ นอันดับสองของรัสเซี ยและมี
น้ ำหนักกว่ำ 5,000 ตัน
บริการอาหารมื้อกลางวันแบบกล่อง
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทาการเช็ คอินสั มภาระ

XX.XX น. ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้ เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมี
การปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้องกับเวลาของเทีย่ วบิน และ สภาพอากาศ)
XX.XX น. เดินทางถึงสนามบิน มอสโคว์ รถโค้ ชปรับอากาศนาท่ านสู่ กรุ งมอสโคว์
จำกนั้น นำชม “จั ตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลำนกว้ำงใจกลำงเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุกำรณ์ สำคัญใน
ประวัติศำสตร์ ของรัสเซี ยไม่ว่ำจะเป็ นงำนเฉลิ มฉลองทำงศำสนำ หรื อกำรประท้วงทำงกำรเมือง สร้ ำงในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถำนที่แห่ งนี้ ใช้
จัดงำนในช่วงเทศกำลสำคัญๆ เช่น วันปี ใหม่
วั น ช ำ ติ วั น แ ร ง ง ำ น แ ล ะ วั น ที่ ร ะ ลึ ก
สงครำมโลกครั้ งที่ 2 บริ เ วณโดยรอบของ
จัตุรัสแดงเป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มสถำปั ตยกรรมที่
สวยงำม อันได้แก่ วิหำรเซนต์บำซิ ล (SAINT
BASIL’S CATHEDRAL) ประกอบด้วยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงำมสดใส สร้ำงด้วย
ศิลปะรัสเซี ยโบรำณโดยสถำปนิ กชำวรัสเซี ย POSTNIK YAKOVLEV ชมหอนำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้ อม
สปำสกำยำ เป็ นศิลปะโกธิ ก บนยอดมีดำวแดง 5 แฉกที่ทำมำจำกทับทิม น้ ำหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิ สต์
นำมำประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ำงสรรพสิ นค้ำกุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถำปั ตยกรรมที่
เก่ำแก่ของเมือง สร้ ำงในปี ค.ศ.1895 จำหน่ ำยสิ นค้ำจำพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้ำ เครื่ องสำอำง น้ ำหอม และรำคำ
ค่อนข้ำงแพง ชมอนุ สรณ์สถำนเลนิ น ที่เก็บศพสร้ำงด้วยหิ นอ่อนสี แดง ภำยในมีศพเลนิ นนอนอยู่บนแท่นหิ นมี
โลงแก้วครอบอยู่
ค่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : MILAN HOTEL MOSCOW
หรื อระดับใกล้เคียง
วันที6่ มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ ดนิ – อาร์ บัต
เช้ า

บริการมื้ออาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเข้ำสู่ “พระราชวังเครมลิน ” (GRAND KREMLIN PALACE) ที่ประทับของพระเจ้ำซำร์ ทุกพระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้ำซำร์ ปีเตอร์ มหำรำชทรงย้ำย
ไปนครเซนต์ปี เตอร์ ส เบิ ร์ก ปั จจุ บ นั เป็ นที่
ประชุ มของรัฐบำลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุ ขของประเทศ นำท่ำนสู่ จัตุรัสวิหำร
ถ่ ำ ยรู ป กับ โบสถ์ อสั สั ม ชัญ โบสถ์อนั นัน ซิ
เอชัน่ โบสถ์อำร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอี
วำน และเข้ำชมด้ำนในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่ ง
เป็ นโบสถ์ ที่ ส ำคัญ ใช้ ใ นงำนพิ ธี ก รรมที่
สำคัญ เช่น กำรประกอบพิธีบรมรำชำภิเษกของพระเจ้ำซำร์ ทุกพระองค์ จำกนั้น ชมระฆังพระเจ้ำซำร์ สร้ำงใน
สมัยพระนำงแอนนำ ทรงประสงค์จะสร้ ำงระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติ ดบนหอระฆังแต่เกิ ดควำม

18.40 น.

ผิดพลำดระหว่ำงกำรหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ ที่มีควำมต้องกำรสร้ำงปื นใหญ่ที่สุดในโลกที่
ยังไม่เคยมีกำรใช้ยงิ เลย ทำด้วยบรอนซ์น้ ำหนัก 40 ตัน (หำกมีพิธีกรรมทำงศำสนำโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุ ญำต
ให้เข้ำชมด้ำนใน) นำท่ำนเข้ำชม “พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ ” (THE KREMLIN ARMOURY) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่ำแก่
ที่สุดของรัสเซี ยเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจ้ำชำยมัสโควี่ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถำนที่เก็บ
สะสมของมีค่ำที่ดีที่สุดของรัสเซี ยจำกคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึ งช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อำร์ เมอรี่
เป็ นหนึ่งในสำมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้ำแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่ งอีก 2 ที่อยูท่ ี่องั กฤษ
และ อิหร่ ำน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลำสมควรทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบิน
เหินฟ้ าสู่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 975

วันที่7

กรุงเทพฯ

07.30 น.

นาท่านเดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

เทีย่ ง

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ, การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนีเ้ พื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริ ษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

18-24 ม.ค. // 29ม.ค.-04 ก.พ. //
05-11 ก.พ. // 12-18 ก.พ. //
19-25 ก.พ. // 06-12 มี.ค. //
13-19 มี.ค. // 20-26 มี.ค. 2563

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

68,900

68,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

68,900

15,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS ClASS กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มอสโคว์-กรุ งเทพฯ
เที่ยวบินภำยใน 2 เที่ยว (มอสโคว์-มูร์มนั สค์-มอสโคว์)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่ องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล เทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำร
ปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึ งถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่น
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรม์)/หำกผูเ้ ดินทำงอำยุเกิน 75ปี หรื อไม่ได้เดินทำงไปและ
กลับพร้อมคณะ (ต้องซื้ อประกันเพิ่ม)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
น้ ำดื่มบนรถ
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
หำกท่ำนลืมสัมภำระไว้ในห้องพัก มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ งคืน และอำจเกิดควำมล่ำช้ำหรื อสู ญหำยได้
ค่ าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ กั (ทางบริษัทฯไม่ ได้ จดั ให้ แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพทีแ่ ฝงตัวเข้ ามา
ในโรงแรมทีพ่ กั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่ าน)

ค่าทิปไกด์ ท้องถิน่ และพนักงานขับรถ (ท่ านละ 40 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั และ
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนี ยมวี
ซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรำยละเอี ยดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่ อเกิ ดเหตุ จำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่ อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร
เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิ เสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
 ทางบริ ษท
ั เริ่มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ป FINAL 100% ก่ อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

