Russia Aurora Hunting 9 Days
Murmansk - Eco Home

วันแรก
08.00 น.
หมายเหตุ

10.50 น.

กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว (รัสเซีย)
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 3
เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่อง
สัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญทานรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก
ทางบริษัทฯ ไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอนการเดินทาง โดยซื้อตัว๋
เครื่องบิน, เชารถโคช, จองโรงแรมที่พัก, รานอาหาร ตลอดจนสถานที่เขาชมตางๆ
เพื่อเปนการเตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันสุดวิสัย อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เปนผลทําใหการเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได
ตามโปรแกรม หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงิน
คาใชจายตางๆ ที่ทานไดชําระมาแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดมีการตกลงชําระ
คาใชจายตางๆ ไวลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได
ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ TG974
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17.10 น.

19.00 น.
วันที่สอง
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

ถึง สนามบิน Domodedovo Airport กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชรอรับคณะเดินทางสูตัวเมืองกรุงมอสโคว
(Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย และเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศ เมือง
เก า แก ที่ มี อ ายุ ค รบ 850 ป ในป ค .ศ.1997 ตั้ ง อยู ริ ม ฝ ง แม น้ํ า มอสควา (Moscow
River) ชมอาคารบานเรือนตางๆ ที่เปนสัญลักษณเฉพาะของประเทศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ RADISSON ROYAL HOTEL 5* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
กรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - เซ็นตบาซิล - พระราชวังเครมลิน - Zaryadye Park ชมสถานีรถไฟใตดิน - เซ็นตซาเวียร - ถนนอราบัต
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เที่ยวชมกรุงมอสโคว นําทานสูบริเวณ จัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งถือเปนหัวใจของ
กรุงมอสโควและประเทศรัสเซีย ที่นี่มีเหตุการณสําคัญตางๆเกิดขึ้นมากมาย ที่นี่เคย
ใชเปนที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต อาคารหางสรรพสินคา GUM ที่มี
สถาปตยกรรมเกาแก, โบสถเซ็นตบาซิล (St.Basil Cathedral) สถาปตยกรรมที่แสน
วิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สรางในสมัยพระเจาอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16
เพื่อเปนการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแควนคาซาน เขาชม
พระราชวังเครมลิน (Great Kremlin Palace) สัญลักษณแหงอดีตอันยิ่งใหญ
ศูนยกลางแหงประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและสถาปตยกรรมอันเกาแกของรัสเซีย
ตั้งอยูบนเนื้อที่กวา 170 ไร ลอมรอบดวยกําแพงสีแดงและหอคอย ที่มีดาวแดงอันลือ
ชื่อ ภายในมีวิหารดอรมิชั่น, พระราชวังกราโนวิตายา ซึ่งเคยเปนที่ประกอบพระราช
พิธีของพระเจาซารเกือบทุกพระองค, วิหารอนันซิเอชั่น วิหารสวนพระองคของ
ราชวงศรัสเซีย, วิหารอารคแองเจิ้ล พรอมโดมสีเงิน 5 โดม, ที่ทําการรัฐสภา, ปน
ใหญของพระเจาซาร, ระฆังใหญหนัก 210 ตัน ชมสวนรมรื่นภายในพระราชวัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม สวนสาธารณะ Zaryadye นับเปนสวนที่มีดีไซนสวยแบบธรรมชาติ ที่อิง
จาก 4 ภูมิประเทศหลักๆ ของรัสเซียไดแก โซนปาผสม โซนสเต็ปป โซนทุนดรา และ
โซนทุงหญา เปนสัญลักษณทางสถาปตยกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองกรุงมอสโคว
ครบรอบ 870 ป อี กดว ย จากนั้น นํา ชม สถานีรถไฟใตดิน ที่เปด ใหสาธารณชนใช
บริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปค.ศ.1935 แบงเปน 11 สาย รวมระยะทาง 360
กิโลเมตร และไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงาม
ดวยงานทางดานสถาปตยกรรมที่ปราณีตออนชอยสวยงาม ตามฝาผนังเพดานของ
สถานีประดับดวยภาพวาดสีน้ํามัน โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแตงที่แตกตาง
ไปตามยุคสมัย เชน กระจก, โมเสก ฯลฯ ชม สถานี Mayakovskaya ซึ่งไดรับเหรียญ
ทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอรคเมื่อปค.ศ. 1938
สถานี Kropotkinskayab และ Komsomolskaya ที่ไดรับรางวัลกรังสปรีซ
หมายเหตุ การเขาชมสถานีรถไฟอาจเปลี่ยนเปน 3 ใน 10 สถานีที่สวยติดอันดับ
โลก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร หรือการปดถนนในวันและเวลาดังกลาวเปน
สําคัญ
นําทานถายรูปกับ วิหารเซ็นตซาเวียร วิหารสําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ ใช
ประกอบพิธีกรรมใหญๆ ระดับชาติ สรางเพื่อรําลึกถึงพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ผู
ซึ่งสามารถขับไลกองทัพนโปเลียนไปได ภายในตกแตงสวยงามจากสถาปนิกเลื่องชื่อ
มากมาย ในปค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียชวยกันบริจาคเพื่อบูรณะขึ้นมาใหม
เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปแหงการสถาปนากรุงมอสโคว จากนั้นเดินทาง
สู ถนนอราบัต เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ ตุกตาแมลูกดก เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
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วันที่สาม
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นําทานเขาสูที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW 5*
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
สนามบินเชเรเมเตียโว - บินสูเมืองมูรมันสก - เรือตัดน้ําแข็งนิวเคลียร
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เดินทางสู สนามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว
ออกเดินทางสู เมืองมูรมัสก โดยเที่ยวบิน SU1320
ถึง สนามบินเมืองมูรมันสก (Murmansk) อันเปนเมืองทาที่ตั้งอยูในเขต Arctic
Circle ภายในคาบสมุทรโคลาทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย จากนั้นนําคณะ
เดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําคณะสัมผัสกับ เรือตัดน้ําแข็งเลนิน The Lenin Icebreaker เรือลํานี้ไดช่อื
วาเปนเรือตัดน้ําแข็งนิวเคลียรลําแรกของโลก สรางโดยสหภาพโซเวียตในกรุงเลนิน
กราด (Leningrad) ซึ่งเปนชื่อเดิมของเซนตปเตอรสเบิรกในปจจุบัน ใชงานมาตั้งแตป
ค.ศ. 1959 และปลดประจําการไปเมื่อปค.ศ.1989 เรือลํานี้ถูกนํามาตั้งประจําการใน
อาวมูรมันสกอีกครั้งในปค.ศ. 2009 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ป แลวพาคณะเที่ยว
ชมเมืองมูรมันสก ชม อนุสาวรียทหารนิรนาม (Alyosha of Murmansk) ซึ่งถือวาเปน
แลนดมารคของเมือง ตั้งตระหงานอยูบนเนิน สรางขึ้นเพื่อสดุดีวีกรรมของทหารกลาที่
รวมรบบนเนินนี้ ทานสามารถเห็นวิวอันสวยงามของเมืองโดยรอบรวมถึงแหลมกรีน
ในคาบสมุทรโคลาอีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
เที่ยวหมูบานซามิ - ฟารมสุนัขฮัสกี้ - ECO HOME HOTEL - ชมแสงเหนือ
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะเดินทางสู หมูบานซามิ (Saami Village) หมูบานเล็กๆ ของขาวชนเผาซามิ
พาชมอาคารตางๆ
ภายในหมูบาน
ทั้งที่เปนที่อยูอาศัยและอาคารกระโจม
เอนกประสงค โดยจะมีที่นั่งลอมรอบใหชาวบานไดมาสาธิตเลาเรื่องราววัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ ของหมูบานนี้ นอกจากนี้ภายในหมูบานยังมีกิจกรรมมากมายใหทาน
ไดเพลิดเพลิน อาทิ การปอนหญาแหงใหกวางเรนเดียร, นั่งเลื่อนลากโดยสุนัขไซบี
เรียนฮัสกี้แสนเชื่องและขี่สโนวโมบิลสําหรับคนที่ชอบความเร็วและความตื่นเตน
(ซึ่งในบางกิจกรรมอาจจะมีคาใชจายเพิ่มเติม กรุณาสอบถาม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเยี่ยมชม ฟารมสุนัขฮัสกี้ ซึ่งเปนสถานที่เพาะพันธุสุนัขและฝกสุนัขฮัสกี้
สําหรับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนหรือ Husky Tours ฮัสกี้เปนสุนัขที่มีสายพันธุมา
ยาวนานกวา 3,000 ป เพื่อใชในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเปนพาหนะในพื้นที่ที่
ปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงไดกลายมาเปนสุนัขลากเลื่อนพันธุแท ทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัข
ลากเลื่อนยังเปนกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร (Musher) เปนผูบังคับเลื่อนในการ
แขงขันแตละครั้งจนแพรหลายไปยังหลายประเทศในแถบขั้วโลก หากในวันที่เราเยี่ยม
ชมฟารมมีหิมะมากพอ ทานยังสามารถทดลองนั่งลากเลื่อนสุนัขไดอีกดวย
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก ECO HOME HOTEL บานพักตากอากาศที่
จะมอบประสบการณสุดแสนพิเศษ ทามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่โอบ
ลอมดวยแมกไมและทะเลสาบ ใหทุกทานไดสัมผัสธรรมชาติแบบใกลชิดและ
ชมแสงเหนือไดจากที่นี่ พรอมดวยสิ่งอํานวยความความสะดวกสบายตางๆ
ภายในหองพักที่มีไวอํานวยความสะดวกแกทาน
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ปฏิบัติการลาแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริมฝงมหาสมุทรอารกติก ซึ่งมูรมันสก
เปนเมืองที่ทุกทานจะมีโอกาสไดพบกับแสงเหนือเปนอยางมาก

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

มูรมันสก - ตกปลาน้ําแข็ง - ชมแสงเหนือ
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานสนุกสานไปกับประสบการณการ ขับสโนโมวบิล พาหนะที่คลองตัวที่สุดใน
การเดินทางบนหิมะหรือทุงน้ําแข็ง โดยทานจะไดรับคําแนะนําในการขับขี่ที่ถูกตอง
สนุกสนานและปลอดภัยจากเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญและชํานาญเสนทาง
โดยทาง
บริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวใหทานอยางครบถวนตั้งแตศีรษะจรดเทา
นําทานขับขี่สโนวโมบิลลัดเลาะไปตามเสนทางธรรมชาติจนถึงจุดตกปลาน้ําแข็งที่
ทะเลสาบซึ่งเต็มไปดวยปลาเทราส อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตกปลา
น้ําแข็งและเก็บความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดพักผอนและใชบริการของโรงแรมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ปฏิบัติการลาแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริมฝงมหาสมุทรอารกติก ซึ่งมูรมันสก
เปนเมืองที่ทุกทานจะมีโอกาสไดพบกับแสงเหนือเปนอยางมาก
พักคงคืน ณ ECO HOME HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
มูรมันสก - บินสูนครเซนตปเตอรสเบิรก
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เดินทางสู สนามบินเมืองมูรมัสก
ออกเดินทางสู นครเซ็นตปเตอรสเบิรก โดยเที่ยวบินที่ SU6344
ถึง สนามบินนครเซนตปเตอรสเบิรก เมืองพระเจาปเตอรมหาราชแหงรัสเซีย ทรง
โปรดใหสรางเมืองนี้ขึ้น และในยุคของพระราชินีแคเธอรีนมหาราชินี ไดทรงชักนํา
นักปราชญราชบัณฑิตตลอดจนศิลปนแขนงตางๆ จากยุโรปเขามาพํานักอาศัยใน
นครเซนตปเตอรสเบิรก เพื่อใหเขาเหลานี้สรางความเจริญใหรัสเซีย ทําใหนครแหงนี้มี
กลิ่นอายยุโรปทั้งทางดานศิลปกรรมสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมความเปนอยู
รถโคชรอรับคณะเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานถายรูป พระราชวังฤดูรอนเปโตรควาเรสต หรือ ปเตอรฮอฟ (Peterhof
Palace) ที่ตั้งอยูบนชายฝงฟนแลนด สรางในสมัยของพระเจาปเตอรมหาราชมี
ชื่อเสียงในดานความงดงามของสถาปตยกรรมและสวนน้ําพุที่ยิ่งใหญ สถานที่ที่แสดง
ถึงการผสมผสานอยางลงตัว ระหวางสิ่งที่สรางสรรคดวยฝมือมนุษยและความงาม
ของธรรมชาติ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ – วังแคทเธอรีน
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําเขาชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art
Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญอดีตที่ประทับของซารแหงรัสเซีย
ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง มีบันไดกวา 200 บันได และความยาว
ของระเบียงยาวกวา 30 กิโลเมตร เปนที่เก็บสมบัติล้ําคาของราชวงศ รวมทั้งสมบัติ
จากทั่วโลกกวา 2.7 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยี่ยมของโลก
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มากมาย อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล, เอล เกรโก, แวนโกะ, ปกัสโซและ
อีกหลายศิลปน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บาย
นําทานเขาชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือ หมูบานพุชกิ้น
(Pushkin Village) และบอยครั้งที่ถูกเรียกวาหมูบานพระเจาซาร เพราะที่นี่เปนเมืองที่
พระเจาปเตอรมหาราชทรงพระราชทานที่ดินใหแกพระนางแคทเธอรีน ชื่อเมืองถูก
เปลี่ยนเพื่อเปนอนุสรณแกกวีเอกพุชกิ้นในปค.ศ.1937
เพราะกวีเอกผูนี้เคยผาน
การศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแหงนี้ ตัวพระราชวังสรางขึ้นในปค.ศ. 1756 โดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียนผูมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับวาพระราชวังแหงนี้มีความ
สวยงามไมแพพระราชวังใดๆ ในโลก ชม หองอัมพัน (Amber Room) เปนสุดยอด
งานศิลปยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิไดที่ชางจากเยอรมันสรางใหแกปราสาท
ของกษัตริยฟรีดริชที่ 1 แหงรัสเซียประกอบดวยแผนไมโอกขนาดใหญ 6 ชิ้น เนื้อที่
100 ตารางเมตร ประดับอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีคาจาก
อิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ
มากกวา 142 ลานดอลลาร
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่วัง Nikolaevsky
Local
Palace เชิญลิ้มชิมรสไขปลาคาเวียร, เหลาวอดกา หรือ แชมเปญ พรอมฟง
เสียงเพลงและดนตรีขับกลอมในแบบรัสเซียพื้นเมือง
www.radissonblu.com
พักคางคืน ณ RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
วันที่แปด
เซนตปเตอรสเบิรก - สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอส
ศุกร
กรุงเทพฯ
08.00 น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
09.00 น.
นําคณะเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก เมืองที่กวีเอกชาวรัสเซีย
อเล็กซานเดอร พุชกิ้น ไดขนานนามเมืองนี้วา "หนาตางแหงยุโรป" เพราะวาเปนเมือง
ทาที่สามารถติดตอกับประเทศตางๆ หรืออีกนามหนึ่งคือ เวนิซทางตอนเหนือ รถโคช
พาชมเมืองอันแสนคลาสสิค สถาปตยกรรมอันงดงาม ผานชม วิหารเซ็นไอแซค (St.
Isaac's Cathedral) เปนหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซียออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส, โบสถแหงหยดเลือด (Church of Christ's Resurrection)
สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระบิดาพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ผูปลดปลอยชาวนาซึ่งถูก
ลอบปลงพระชนมบริเวณนี้ในปค.ศ. 1881 ภายในตกแตงวิจิตรบรรจงดวยฝมือจิตกร
กวา 30 คน, อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราช (Bronze Horseman) อนุสาวรียแหง
แรกที่สรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปนกษัตริยพระองคแรกที่ได
ขนานนามวา มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่นี่เปนจุดชมทัศนียภาพ
ของเมือง เชน วิวของแมน้ําเนวาและสถานที่ตางๆ ไดอยางกวางไกล
Chinese
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.00 น.
เดินทางสู สนามบินนานาชาติพัลโกโว
(1440-1620)
14.40 น.
ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ S7040
16.20 น.
ถึง สนามบินโดโมเดโดโว แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
18.40 น.
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG975
วันที่เกา
กรุงเทพฯ
อาทิตย
07.30 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น)
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คาทัวรตอทาน :

คาทัวรตอทาน :

คาทัวรรวม :

17 – 25 ม.ค. 62

กําหนดวันเดินทาง

14 – 22 มี.ค. 62

 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใ หญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
 เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง ทานละ
 พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละ (Single Bed Room)
 กรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน (ผูใหญ) หักใบละ
 กรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน (เด็ก) หักใบละ
กําหนดวันเดินทาง

112,000.101,000.90,000.10,000.-28,000.-22,000.-

 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใ หญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
 เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง ทานละ
 พักหองเดี่ยวเพิ่มทานละ (Single Bed Room)
 กรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน (ผูใหญ) หักใบละ
 กรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน (เด็ก) หักใบละ

107,000.96,000.86,000.10,000.-22,000.-18,000.-

14 – 22 ก.พ. 62

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรัสเซีย รวมคาภาษีและสวน
เพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 คาโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double
ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงสวน
ใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ
(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถ
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร
ผูมปี ระสบการณนาํ เที่ยวและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ทาน
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว

คาทัวรไมรวม :

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูใ นความดูแลของทานเอง
ไมเกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทาน
ละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% คาภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจา ยสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
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คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจา ยเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BT Glabal Connector เพื่อ
เปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน
ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวน
ที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่น
ขอวีซา ไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจา ยเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และ
ตองไมอยูในเงือ่ นไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวี
ซา ไมวา ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจ
วาจะไดรับการพิจารณาอนุมตั ิวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู
ผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบ
จากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอ
จลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี
ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี
เขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสีย
คาใชจา ย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
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ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจา ยสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไม
แนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND
ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยู
กับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสาย
การบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมี
ความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ ีอณ
ุ หภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ น หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ ีขนาดกะทัดรัด และ
ไมมีอา งอาบน้าํ ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง
กันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE
SINGLE USE เปนคาใชจา ยเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม
นั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชม
ไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่
นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพือ่ ใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใด
ใหแกทาน เนื่องจากไดชาํ ระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจาก
เจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการใน
การยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทาน
ละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
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เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบนิ ดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจา ยในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน
ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท /
ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอ กําหนด
ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ประเทศไทยและรัสเซีย มีขอตกลงรวมกันในการยกเวนการตรวจลงตราวีซา
ที่เปนไปเพื่อจุดประสงคของการทองเที่ยวที่ไมเกิน 30 วัน ผลของสัญญาทําใหทั้งคนไทยและรัสเซีย
สามารถเขาเดินทางไปเที่ยวในประเทศคูสัญญาไดโดยไมตองขอวีซากอนเดินทาง
โดยพาสปอรตของผูเดินทางตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนขึ้นไป
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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