รัสเซีย ตามหาแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทาง 2-7 ธ.ค. / 7-12 ธ.ค. / 9-14 ธ.ค.60

วันแรก (1)
กรุงเทพฯ – มอสโคว์
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-974
17.10 น.
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสูช่ านเมืองมอสโคว์
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทียบเท่า
วันที่สอง (2)
มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้า
บริการอาหารเช้า (Breakfast Box) นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ
07.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูมันสค์ โดยสายการบินภายในประเทศ
09.50 น. ถึงสนามบินมูรม์ ันสค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่
เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่
บริเวณอ่าวโคลา (Kola Bay) โดยแหลมโคลานี้จะยื่นไปในมหาสมุทร ที่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และ
นอร์เวย์ มูรม์ นั สค์ยังเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm เปิดวันพฤหัสฯ/ศุกร์/อาทิตย์) ให้ท่านได้ชม
ความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์
ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลือ่ นบนน้ําแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียม
สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น เป็นกันเอง จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)

***รถลากเลือ่ นสุนัขฮัสกี้ อาจไม่สามารถให้บริการได้ หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อํานวย***
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TIRVAS KIROVSK HOTEL หรือเทียบเท่า
กลางคืน นําท่าน ชมแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) จากชานเมืองคิ
รอฟสค์ แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วง
หน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวทีพ่ าดผ่านท้องฟ้ายามค่ฎา
คืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดหรือทราบ
ล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม***
วันที่สาม (3)
คิรอฟสค์ - มูร์มันสค์ – ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสัมผัสประสบการณ์สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ด้วยการ ขับขี่รถสกี(Snow Mobile) ท่องไปในทุ่ง
หิมะอันขาวโพลน และลานน้าํ แข็งกว้างใหญ่ ที่ยาวไกลสุดลูกหูลูกตา ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้า
ใจเป็นอย่างยิง่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเข้าชม เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรม
น้ําแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทงั้ อาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ําแข็ง,อุโมงค์ถ้ํา,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นําท่านชม
หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวติ อาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรษุ ในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้ เดิม ชมศูนย์สตั ว์เมืองหนาว ที่มี กวาง
เรนเดียร์ (Reindeer) เลีย้ งไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของชาวซามิ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมือง บรรยากาศเป็นกันเองแบบชาวซามิ ก่อนนําท่าน
เดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มนั สค์
นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
กลางคืน นําท่าน ชมแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) จากชานเมืองมูร์
มันสค์ แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วง
หน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวทีพ่ าดผ่านท้องฟ้ายามค่ฎา
คืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดหรือทราบ
ล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม***
วันที่สี่ (4)
มูร์มันสค์ - สนามบิน – มอสโคว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือทะลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Lennin Ice Breaker Museum) ซึ่งเป็น
เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมือ่ ปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจําการแล้ว ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่ เมืองมูร์มนั สค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลํานี้ใช้
ตัดน้ําแข็งเพือ่ เปิดทางน้ําแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือชนิดนี้ปฏิบัติการตัด
น้ําแข็งอยู่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
เย็น

นําท่านสู่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งทันสมัย ร้านค้าแบรนด์เนมชือ่ ดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆก็
มีอยู่ที่นี่มากมาย มีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ ให้ได้เลือกซื้อของกินของฝากราคาถูก เช่น ช้อคโกแลต ,
เหล้าวอดก้า , ไข่คาร์เวีย และมีศูนย์อาหาร บริการอาหารหลากหลาย
ไม่มีบริการอาหาร เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นําท่านสู่ สนามบินมูรม์ ันสค์ (Murmansk)
19.15 น. ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
21.35 น. ถึงสนามบินมอสโคว์ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่กรุงมอสโคว์
นําคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (5)
มอสโคว์ – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านไปยัง ตลาดอิซไมโลโว่ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานา
ชนิด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จําลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้อยู่ในที่
เดียวกัน ท่านสามารถหาของที่ระลึก ของฝาก ได้แทบทุกอย่างบนถนนสายนี้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือ
ตุ๊กตาแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทําจากไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้าพันคอ ผ้าคลุม
ไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อสี เตอร์, เครื่องถม (Khokhloma), อําพัน, รองเท้าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบายโดยไม่
ต้องใส่ถุงเท้า (Valenki) ฯลฯ จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับ จตุรัสแดง อันยิ่งใหญ่ และถ่ายรูปด้านนอก มหา
วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอร์ดอกซ์ที่สวยงามที่สุดของมอสโคว์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่สนามบินดามาเดียดาว่า เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระและบัตรโดยสาร
18.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-975
วันที่หก (6)
07.30 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายการเดินทาง สายการบินและเวลาเที่ยวบินภายในประเทศรัสเซีย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

อัตราค่าบริการสําหรับจํานวนผู้เดินทางขั้นต่ํา 30 ท่าน
พักห้องคูท่ ่านละ
59,999 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000 บาท
*** โรงแรมสําหรับทัวร์รัสเซีย ไม่มีห้องสามเตียง ***
*** บัตรโดยสารของการบินเป็นบัตรโดยสารราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ ในกรณีที่สายการบินเพิ่มค่าภาษีน้ํามัน ***
*** รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปีและผูส้ ูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็น ***

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
2. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษี
น้ํามัน) ให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ แต่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ ท่านละ 3,000 - 4,000
บาท
4. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษทั ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษทั ฯ ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่ามัดจําทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจาก
ออกบัตรโดยสารไปแล้ว บริษัทฯ จะทําการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยูก่ ับสายการบิน, ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ
ประเทศที่เราเดินทาง
อัตรานี้รวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินภายในรัสเซีย ชั้นประหยัด เส้นทาง มอสโคว์-เมืองมูร์มนั สค์-มอสโคว์
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่เกิน 75 ปี
กรมธรรม์ 500,000 บาท
 ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
1 ส.ค.60 และท่านต้องชําระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด ( 20 ก.ก./ท่าน เนื่องจากมีเดินทางโดยสาย
การบินภายใน )
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)

หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
สําคัญ
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผเู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึ้นและมีเหตุทําให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่า
จะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง ท่านที่มาสามคน
จะต้องพักป็น 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดีย่ ว โดยท่านจะต้องชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นช่วงหน้าหนาว
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มลี ักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มี
อ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
โรงแรมที่ทางทัวร์จัดไว้ให้ คํานึงถึงเรื่องราคาเป็นสําคัญ โดยไม่ได้คํานึงรีวิวตามเวบต่างๆ เช่น TripAdvisor หรือ
เวบอื่นๆ ดังนัน้ การที่ลูกค้าจะอ้างว่าโรงแรมที่ทัวร์จัดให้ ได้รีวิวไม่ดจี ากเวบนั้นเวบนี้ หรือโรงแรมอยู่ไกล จะขอ
ยกเลิกทัวร์ หรือขอเงินคืน หลังจากที่ชําระค่ามัดจําไปแล้ว ทางทัวร์ขอแจ้งไว้เลยว่าทําไม่ได้

