รห ัสโปรแกรม : 17912 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

• ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั สวยงาม
• สนุกกับการขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ • นั ่งรถลากเลื่อน โดย สุนขั ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky
Farm และกวางเรนเดียที่ Sami Village
• เที่ยวจุใจมอสโคว์ ซากรอส
กาหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์
08 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม
07 – 13 มีนาคม 2562
ตารางเที่ยวบิน
วันบิน
เมือง
CODE
เที่ยวบิน
เวลา
กรุงเทพฯ-มอสโคว์
วันที่แรก
TG974
10.50-17.10
BKK-DME
มอสโคว์-มูรมันสก์
วันที่สอง
10.15-12.50
DME-MMK 5N-517
มูรมันสก์-มอสโคว์
วันที่สี
13.50-16.25
MMK-DME 5N-518
มอสโคว์-กรุงเทพฯ
วันที่หก
TG975
18.40-07.30+1
DME-BKK
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มอสโค
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเข้าที่ 4 พบกับเจ้าหน้าที่ ของ
บริษัทฯ ที่ช้นั 4 แถว H-Y เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) ประตู 4
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน

79,900.79,900.ระยะเวลา
09.45 ชม.
02.00 ชม.
02.35 ชม.
09.05 ชม.

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

10.50 น. “ ออกเดิ น ทางสู่ มอสโคว์ (MOSCOW) โดยสายการบิ น ไทยแอร์เ วย์
เที่ยวบินที่ TG974 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.45 ชม.)
17.10 น. เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติ โ ดโมเดโดโว กรุ ง มอสโค ประเทศ
รัสเซีย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นทาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
คา่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม
 HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง
เช้า
06.00 น.
10.15 น.
12.50 น.

บ่าย

คา่


21.00 น.

วันที่สาม
เช้า
08.00 น.

มอสโคว์-มูรม์ นั สค์-กีรอฟสก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
“ ออกเดินทางสู่ มู รม์ ันสค์ (MURMANSK) โดยสายการบิน นอร์ดดาเวียรี
เจียนัลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 5N-517 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 02.00 ชม.)
เดินทางถึงท่าอากาศยานมูรม์ นั สค์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เมื อ งมู ร ์มั น สค์ (Murmansk) เป็ นเมื อ งท่ า ของรั ฐ มู ร์ มัน สค์ อ๊ อ บ -ลาสต์
(Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่น
ไปในมหาสมุทร เป็ นเมืองที่ อยู่ติดกับประเทศฟิ นแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่ งเป็ น
เมืองท่าที่สาคัญในการมุง่ หน้าออกสู่อาร์คติก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น
ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้ นชาวพื้ นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สมั ผัสถึงวิถีชีวิต
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้ นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัย
อยู่ต้งั แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนื อของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกน
ดิ น เวี ย โดยสื บ สานวิ ถึ ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ชมสัต ว์เ มื อ งหนาวเช่ น กวางเรนเดี ย ร์
(Reindeer) หมาป่ า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็ นเป็ น
สัตว์เศรษฐกิจ แบบชาวพื้ นเมืองซามิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านนาท่านเดินทางสู่ เมืองกีรอฟสก์ เมืองที่เต็มไปด้วยหิมะอันขาว
โพลนในฤดูหนาว เนื่ องจากเมืองกิรอฟสก์ต้งั อยู่บริเวณเชิงเขาในเขตมูรม์ นั สก์
กายาโอบลาสต์ จึงเหมาะกับการทากิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาฤดูหนาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
HOTEL SEVERNAYA KIROVSK หรือเทียบเท่า
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora
borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยาม
ที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis)
จะปรากฏเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ ายามคา่ คืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาหนด
หรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ
และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
กีรอฟสก์-มูรม์ นั สก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) (เปิ ดให้บริการตั้งแต่ 05 ธันวาคม
61 – 25 เมษายน 61) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุ กตื่นเต้นกับลานน้ าแข็งกว้าง
ใหญ่ ซึ่ ง เป็ นประสบการณ์สุดสนุ ก และเร้าใจเป็ นอย่างยิ่ ง (ใช้เวลาประมาณ
1.30 ชม.) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้ นจาก
หิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ าแข็งเป็ นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีท้งั
อาคาร,รูปปั้ น, โบสถ์น้ าแข็ง,อุโมงค์ถ้า,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ (เปิ ดให้บริการตั้งแต่
24 ธันวาคม 61 – 25 เมษายน 61)
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เทเที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ ทะเลสาบอิมมันดร้า (Imandra Lake) ซึ่งตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของคาบสมุทรโคลา ในเขตของมูรม์ นั สก์ ซึ่งไม่ได้
เป็ นแค่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแค่ในเขตมูร์มนั สก์ แต่ยงั ถือว่าเป็ นทะเลสาบที่ ใหญ่
ในยุโรปอาร์ติกอีกด้วย ขนาดของทะเลสบอินมันดร้าใหญ่พอๆ กับทะเลสาบอินารี
ในฟิ นแลนด์ มีพื้ นที่ โ ดยรวมประมาณ 876 ตารางกิ โ ลเมตร อิสระให้ท่ านได้
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ฟาร์มสุนัขพันธุฮ์ สั กี้ (Husky Farm: เปิ ดบริการ พฤหัส
ฯ/ศุ กร์/ อาทิ ต ย์) ให้ท่ านได้ช มความน่ า รัก ของสุ นั ข แสนรู ้ เป็ นพัน ธุ ์ที่ ฉ ลาด
เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่ นเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ ยงสุนัขพันธุน์ ี้
เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรือหิม ะ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์นั ่งรถ
เทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้ จะบริการต้อนรับท่าน
ด้วยชาร้อน ขนมพื้ นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 AZIMUT HOTEL MURMANKS หรือเทียบเท่า
21.00 น. นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora
borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยาม
ที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis)
จะปรากฏเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ ายามคา่ คืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาหนด
หรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ
และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
วันที่สี่ มูรม์ นั สก์-มอสโคว์-จตุรสั แดง
gเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นาท่ าน ชมพิ พิธภัณฑ์เรื อท าลายน้ าแข็งพลังนิ วเคลี ย ร์ (Nuclear powered
Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็ นเรือทาลายน้ าแข็งพลังนิ วเคลียร์รุ่นแรก เปิ ดตัว
เมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจาการแล้ว ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑ์ได้ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่า อยู่ที่เมืองมูรม์ นั สก์ (Murmansk) ในอดีต
เรือลา นี้ ใช้ตดั น้ าแข็งเพื่อเปิ ดทาง น้ าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า
โดยในปั จจุบันยังมีเรือที่ ปฏิบัติการตัดน้ าแข็งอยู่ จากนั้ นนาท่านชม บรรยากาศ
เมืองมูรมันสก์ แบบพาโนรามิค ให้ท่านได้ชมวิวเมืองที่ เกิดจากธรรมชาติของอ่าวริม
ฝั ่งที่ ท อดยาวประมาณ 20 กิโ ลเมตรเคี ยงข้างเนิ นเขา จากเหนื อจรดใต้ และ
บริ เ วณนี้ ยั ง มี ท่ า เรื อ ประมงและยั ง เป็ นท่ า เรื อ ที่ ท หารใช้ขึ้ นบก ในสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ 2 อีก ด้วย จากนั้ นนาท าชมเมืองมูรมันสก์ ให้ท่านได้ช ม
ศูนย์กลางของเมือง Five Corners Square ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองจากนั้นให้ท่านได้
ชมอาคารสาคัญของเมือง Town Hall และ Regional Museum of Local Lore ซึ่ง
เป็ นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในมูรมันสก์ ผ่านชม Monument to the Patriarchs
Cyril and Methodius ให้ท่านได้ทราบเรื่องราวว่าใครเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ตวั อักษี ซีริ
ลกของรัสเซี ย ผ่ านชมโรงละคร Drama Theater ถัดจากโรงละครผ่ านชม
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อนุ สาวรียพ์ รหมแดน Monument to the Arctic Border Guards จากนั้นนาท่าน
ชม Lieutenant Schmidt Avenue ผ่านชม อนุ สาวรียช์ าวเรือและกองทัพเรือ
Monument to the Sailors and Ships of the Fleet ชมสถานี รถไฟ Central
Station ซึ่งบริเวณนี้ มีสถานที่ออกกาลังกายของชุมชน จากนั้นนาท่านชม โบสถ์
เซนต์ซาร์เวียร์ของเมืองมูรมันสก์ The Orthodox Church of Saint Saviour on
the Waters นาท่านชมอนุ สาวรียอ์ โลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้ นเพื่อ
อุทิศให้กบั เหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกาลังเพื่อหยุดยั้งการ
รุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็ นรูปปั้ นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็ นอันดับสอง
ของรัสเซียและมีน้ าหนักกว่า 5,000 ตัน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่มอสโค
13.50 น. “ ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (MOSCOW) โดยสายการบินนอร์ดดาเวียรีเจียนัล
แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 5N-518 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 02.35 ชม.)
(อิสระให้ท่านได้รบั ประทานอาหารเที่ยงที่สนามบินและพักผ่อนระหว่างเดินทาง)
16.25 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว์ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า
วันที่หา้ มอสโคว์-เนินเขานกกระจอก-จัตรุ สั แดง-โบสถ์ลกู กวาด-พระราชวังเครม
ลิน-สถานีรถไฟใต้ดิน-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
gเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. น าท่ า นไปชมความสวยงามของกรุ ง มอสโคว์ จากเลนิ น ฮิ ล ล์ หรื อ เนิ น เขา
นกกระจอก (Sparrow Hill ) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็ นที่ต้งั บ้านพักของเลนิ น
ผูน้ าในอดีต ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของกรุง
มอสโคว์ที่อยูเ่ บื้ องล่างได้โดยทัว่ ตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้าง
ในสมัย สตาลิ น ซึ่ ง ท่ า นสามารถถ่ า ยรู ป กับ หนึ่ ง ในเจ็ ด ตึ ก ที่ ใ กล้ที่ สุ ด คื อ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่เป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัย
พระนางแคทเธอรีนมหาราช จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ ณ ชมจัตุรสั แดง
(Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่ เป็ นเวที ของเหตุ การณ์สาคัญ ใน
ประวัติ ศาสตร์ของรัส เซี ย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อการ
ประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานที่แห่งนี้ ใช้
จัดงานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 บริ เ วณโดยรอบของจั ตุ รั ส แดงเป็ นที่ ต้ั ง ของกลุ่ ม
สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม จากนั้นนาท่านเข้าชมวิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's
Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์
ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิ ลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามา
จากทับทิ ม น้ าหนั ก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิ สต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.
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บ่าย
บ่าย

1995 จากนั้นนาท่านชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) ที่ต้งั อยู่บนชายฝั ่ง
ของแม่น้ ามอสโคว์และแม่น้ าเนกลินนายา สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นที่ประทับของพระเจ้า
ซาร์ผูค้ รองเมืองทุกพระองค์ กระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ได้ทรงย้ายไปอยู่
ที่ เซนต์ปีเตอร์เบิ ร์ก ปั จ จุ บันเป็ นที่ ประชุ มของรัฐ บาลและที่ รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ
นาท่ านสู่ จัตุรัสวิ หาร ถ่ ายรูป กับ โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนั นซิ เอชัน่ โบสถ์
อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่งเป็ น
โบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระเจ้าซาร์ และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ สร้างในปี ค.ศ. 1475 - 1479
โดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน สถาปั ตยกรรมภายนอกประกอบด้วยโดม 9 ยอด
ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโกบนผนั งจุดศูนย์กลางของโบสถ์จะมีประตู
สวรรค์ รูปภาพไอคอน 5 ชั้น เป็ นภาพประวัติของพระเยซู ภาพของพระแม่มา
เรีย พระบุตร พระจิต ภาพของนักบุญที่ทาความดีซึ่งภายหลังจากเสียชีวิตได้ไป
อยู่บนสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของรั ส เซี ย เพื่ อ เป็ นที่ เ ก็ บ สะสมของเจ้า ชายมัส โควี่ ในช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ ดีที่สุดของ
รัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์
เมอรี่เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่
สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูท่ ี่องั กฤษ และ อิหร่าน
(หมายเหตุ : จัตุรสั แดง, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ อาจมี
การเปลี่ ย นแปลงการเข้าชม เนื่ องจากอาจมีก ารประกาศปิ ดจากทางรัฐ บาล
รัส เซี ย ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ ไ ม่ไ ด้ท ราบล่ วงหน้า ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธ์ในการ
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายการให้ท่านโดยที่ไม่คืนเงินใดๆ )
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
นาท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้ นอย่างประณีต
มีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซีย
สามารถอวดชาวต่ า งชาติ ใ ห้เ ห็ น ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ประวัติ ศาสตร์ ความเป็ น
ชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอนั งดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานี แตกต่าง
กันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิ ต หินอ่อน
ท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวี ยร์ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ ามอสโคว์ เป็ นวิหารโดม
ทองคาที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยู่ดว้ ยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็ นสีขาว ถูกสร้าง
ขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ที่รสั เซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้ 10,000 คน
จากนั้น นาท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบัท (Arabat Road) ซึ่งเป็ นแหล่งช๊อปปิ้ ง
ส าหรับ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว เป็ นถนนคนเดิ น เป็ นทั้ง ย่ า นการค้า ที่ มี ค วามยาว
ประมาณ 1 กม. ให้ท่านได้พกั ผ่ อ นตามอัธยาศัย สนุ กสนานกับการชมสินค้า
พื้ นเมือง เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัยที่ รา้ นค้าของที่ ระลึก ร้านนั ง่ เล่น อาทิ
แมคโดนั ล สตาร์บัค ฮาร์ดร็ อคคาเฟต์ และมีศิลปิ นมานั ่งวาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน ศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวก
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คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหาร
19.00 น. ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ี่ไม่ควรพลาด
เช่น สุนัข ลิง ม้า ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผน
จากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15
บาที และช่วงหลังอี ก 45 นาที นอกจากนั้ น ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ
และมีของที่ระลึกสาหรับเด็กๆ เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม ให้ซื้อหาไปทานระหว่าง
นัง่ ชมการแสดงอีกด้วย
 HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า
วันที่หก มอสโคว์-ซากรอสค์-มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
น าท่ า นออกเดิ น ทางไปยัง เมื อ งซากรอสค์ (Zagorsk) ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างด้า น
ตะวันออกเฉียง เหนื อ ห่างจากกรุงมอสโคว์ประมาณ 75 กม.
ซากรอสค์ เป็ นเมืองโบราณซึ่งเป็ นที่ ต้งั ของอาณาจักรทางศาสนาคริสต์นิกาย
ออร์โธด๊อกซ์อนั ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 14-17 ในทางความ
เชื่อและศรัทธา ซึ่งถื อว่าเป็ นดิ นแดนอันศักดิ์สิทธ์และยังเป็ นที่แสวงบุญของชาว
รัสเซี ย มีวิทยาลัยสอนศิ ลปะ สอนการร้องเพลงทางด้านศาสนา สอนการวาด
ภาพไอคอน และยังมี วิ ท ยาลัย สงฆ์ ที่ มี บ าทหลวงและนั ก ศึ ก ษาทางด้า น
ศาสนา เมืองนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ชื่อ โพซาด (Posad/1782) เซอร์
เกี ย ฟ (Sergiev/1919) ซากรอสค์ (Sagorsk/1930) เซอร์เ กี ย ฟ โพซาด
(Sergiev Posad/1992) นาท่ านเข้าชม โบสถ์โฮลี่ท รินิ ตี้ (Holy Trinity
Monastery) ซึ่งเป็ นโบสถ์แห่งแรกของเมืองที่มียอดโดมหัวหอมสีทอง ชมความ
ยิ่ งใหญ่ ภ ายในวิห ารที่ ถูก ตกแต่ งด้วยเงิ นและทองอย่างวิ จิ ตรตระการตาด้ว ย
ภาพเฟรสโก้แ ละภาพไอคอน และยัง มี โ ลงศพของนั ก บุ ญ เซอร์เ จี ย ส (St.
Sergius) ที่ ภายในบรรจุกระดูกของท่านไว้ ชมพิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บรวบรวม
เครื่องใช้ต่างๆที่มีค่ามากมายของนักบวชในสมัยก่อนที่ใช้ตบแต่ง ซึ่งในปั จจุบนั นี้
ได้เป็ นโรงเรียนสอนศาสนาสาหรับนักบวชต่างๆ
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
14.30 น.
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ ม อสโคว์ จากนั้ น เดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยาน
นานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
กลับสู่กรุงเทพฯ
18.40 น. “ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.05 ชม.)
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
07.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ค่าทัวร์ตอ่ ท่าน : ธันวาคม 61 – มีนาคม 62 (อัตราค่าบริการนี้ สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน ขึ้ นไป)
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ ท่านละ
79,900. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
9,900. เด็กอายุตา่ กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
79,900. เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
79,900. ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
20,000.-

ราคาอาจมีการปรับขึ้ น-ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้ นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 05 ก.ค. 2562 )
การจองทัวร์
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 30,000
บาท/ท่าน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ค่าทัวร์รวม :

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดโมเดโดโว -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ มอสโคว์-มูรมันสก์-มอสโคว์ โดยสายการบิน นอร์ดดาเวียรีเจียนัลแอร์
ไลน์ (5N)
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็ น 35 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็ น 21 ยูโร (ขึ้ นอยู่กบั ความพึง
พอใจของท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สัง่ มาใน
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ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะ
ตกลงกัน เป็ นกรณี พิ เศษ เช่น หากท่ า นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพี ยงอย่า งเดี ยว ท่ านต้อ งมี
ค่าใช้จา่ ยเพิ่ม
 ค่าทาหนั งสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนั กของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก :
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

 คืน ค่า ใช้จ่า ยทั้ ง หมด (ยกเว้น ค่ า วี ซ่า ที่ ยื่ น และตัว๋
เครื่ อ งบิ น ที่ อ อกล่ ว งหน้ า และกรุ๊ ป ที่ เ ดิ น ทางช่ ว ง
วันหยุ ดหรื อเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่ว ง
เดื อนตุ ลาคม และปี ใหม่) ที่ ตอ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจาที่
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จา่ ยอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน
 หักค่าใช้จา่ ย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จา่ ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
เอกสารในการใช้ยนื่ วีซ่า :

หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้ งทาวีซ่า
หมายเหตุ :
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ ท่องเที่ ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
 รายการอาจมีก ารเปลี ่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่ อ งจากความล่า ช้า ของสายการบิน โรงแรมที ่พ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุก ารณ์ท างการเมือง และภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่น อกเหนื อการควบคุม ของทางบริษัท ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิ ด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูก ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ ย วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคื นได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั ๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลกู ค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง
แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยูน่ อกเหนื อจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุ โรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มีอุณหภมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่ มีจ ะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุ งใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
การบินจะรับผิ ดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนัก
กระเป๋าจริง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็ นครอบครัว
 หากท่ า นเดิ น ทางเป็ นครอบครัว ใหญ่ หรื อ เดิ น ทางพร้อ มสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต ้อ งได้รับ การดู แ ลพิ เ ศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
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หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษทั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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