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NT202
ทวัรร์ัสเซยี มอสโคว ์แสงเหนอื เซนทปี์เตอรเ์บริก์ มรูม์ันสค ์8 วัน 6 คนื (T5)
ทัวรรั์สเซยี , 8 วัน 6 คนื ,

IZMAILOVO DELTA  , PARK INN POLARNIE ZORI  , AZIMUT Hotel St. Petersburg

ตามลา่หาแสงเหนอื หรอื แสงออโรรา่
หมูบ่า้นชาวพนืเมอืงซามิ

ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอร์
จตัุรสัแดง (RED SQUARE)

ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสนิคา้ GUM (หา้งกุม)

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อาชกาบตั - เซนตปี์เตอรส์เบริก์ - เรอืรบหลวงออโรรา่ - Bronze horseman

02.00 น.
พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประเทศ ชนั 4 เคานเ์ตอร ์D1 - D4 ประต ู3 โดย สายการบนิ
Turkmenistan Airlines เทยีวบนิท ีT5642 พบกับเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

04.40 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์(LED) โดย สายการบนิ Turkmenistan Airlines เทยีวบนิท ีT5642 (10.00 น.
แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาชกาบัต ASB)

13.05 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (LED) โดยเทยีวบนิท ีT5 731

15.20 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิ St Petersburg (LED) หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระ

นําทา่นสู ่ทา่เรอืพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกับ เรอืรบหลวงออโรรา่ (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ เรอืรสัเซยีนาวี
ไดช้อืวา่เป็นเรือรบทเีกา่แกท่สีดุในรัสเซยี โดยเป็นเรือลาดตระเวนทรัีบใชช้าวรัสเซยีมายาวนาน ตังแตค่รังสงครามรัสเซยีกับญปีุ่ นในปี ค.ศ. 1904
- 1905 เคยร่วมรบในสงครามโลกครังท ี1 และ 2 รวมถงึใชย้งิปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยดึพระราชวังฤดหูนาวทเีซ็นตปี์เตอรส์เบริก์
ในการปฏวัิตสิงัคมนยิมทนํีาโดยเลนนิ เมอืปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือทโีดยสารซารน์โิคลัสท ี2 พรอ้มราชนกิลุคนอนืๆ
มายังพธิบีรมราชาภเิษกรัชกาลท ี6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจบัุนเรือออโรร่าไดป้ลดประจําการ กลายเป็นพพิธิภัณฑล์อยน ้าํ

นําทา่นชมถ่ายรูปกับ Bronze horseman statue peter great เป็นอนุสาวรียแ์หง่แรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ตดิกับแม่น ้าํเนวา
ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซงึกอ่สรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตรยิพ์ระองคแ์รกทไีด ้ขนานนามวา่ “มหาราช”
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรังเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AZIMUT Hotel St. Petersburg หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM - โบสถห์ยดเลอืด - มหาวหิารเซนตไ์อแซค

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศประมาณ 1 ชวัโมง เขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มอีกีชอืหนงึเรียกวา่
PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต ์ตังอยู่แทบชานเมอืงของ เป็นพระราชวังทสีวยงามไม่เหมอืนใคร เกดิขนึจากราชาปีเตอรม์หาราช
ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวังทถีูกนริมติโดยศลิปินเอกในสมัยนัน ทชีอืวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล ีและเลอ บรอง ทังสองทําคนละสว่นในพระราชวังนี
โดยตัวภายในพระราชวังนันเป็นหนา้ทหีลักของราสเทรลลทีอีอกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์บารอค และคลาสสกิ พระเจา้ปีเตอร์
หมายมันปันมอืกับพระราชวังนีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี ราสเทรลลบีรรจงสรา้งพระราชวังอย่างปราณีตเนน้การตกแตง่ภายใน
เลอืกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลักและภาพวาดสนี ้าํมันเป็นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมสีวนน ้าํพอัุนตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์
อสิระตามอัธยาศัยใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทรีะลกึ (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทัวรจ์ะจัดหาสถานททีอ่งเทยีวอนืทดแทน
กรุณาตรวจสอบกับหัวหนา้ทัวรอ์กีครัง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้สู ่พระราชวงัฤดหูนาว HERMITAGE MUSEUM มคีวามสําคัญตอ่ประวัตศิาสตรข์องทังประเทศรัสเซยีและไทย
เนืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท ี5
พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทับทนีีขณะเป็นพระราชอาคันตกุะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440
พพิธิภัณฑแ์หง่นีถอืเป็นหนงึในพพิธิภัณฑท์ใีหญ่และเกา่แกท่สีดุในโลก มหีอ้งมากถงึ 1,050 หอ้งมากถงึ 3 ลา้นชนิ ซงึสว่นใหญ่จะเป็นภาพเขยีน
เมอืเขา้ไปภายในจะตอ้งเอาเป้ เสอืหนาว กระเป๋ากลอ้งถ่ายรูป สมัภาระใหญ่  ๆฝากไวยั้งเจา้หนา้ท ี(ในกรณี พระราชวัง Hermitage ปิด
ทางทัวรจ์ะจัดหาสถานททีอ่งเทยีวอนืทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนา้ทัวรอ์กีครัง)

นําทา่นชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลน่ๆวา่ โบสถห์ยดเลอืด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี 1881
หลังเหตโุศกนาฎกรรมทพีระเจา้อเล็กซานเดอรท์สีอง ถูกวางระเบดิปลดิชพีโดยผูก้อ่การรา้ย
บตุรชายในฐานะกษัตรยิพ์ระองคต์อ่ไปจงึสรา้งโบสถนี์ขนึเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถอั์นงดงามทอียู่ขา้งคลอง Griboyedov
โดยสรา้งขนึตามบัญชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี3” เพอืเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิาคอื “พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี2”
ซงึถูกลอบปลงพระชนมใ์นบรเิวณทสีรา้งโบสถนี์ขนึยอดของโบสถม์คีวามสงู 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ทสีนิพระชนม ์ภายในสามารถจคุนไดถ้งึ
1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแตง่ดว้ยงาน “โมเสก” ทมีคีวามละเอยีด ประณีต งดงาม โดยใชห้นิอ่อนหลากสี
ประดับประดาดา้นใน คงลักษณะศลิปะรัสเซยีในยุคศตวรรษท1ี7 แบบโบสถท์รงหัวหอม 

นําทา่นชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมโีดมทองเป็นเอกลักษณ์
ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซงึตอ่มาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ
และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี1 ทปีรารถนาจะใหว้หิารแหง่นีเป็นวหิารทมีคีวามยงิใหญ่ทสีดุของโลก
พระองคจ์งึทุม่เททังกําลังคน และกําลังทรัพยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องคําแผน่ปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม



ภายในวหิารประดับประดาดว้ยหนิอ่อน, และมาลาไคทห์ลากส ีซงึใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AZIMUT Hotel St. Petersburg หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ST.PETER - MURMANSK

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX)

.........น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมูมนัสค ์โดย สายการบนิ ….. เทยีวบนิท.ี.….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.)

..........น.
ถงึ สนามบนิมูรม์นัสค ์หลังจากรับสมัภาระแลว้ 

นําทา่นสู ่เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk)

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สนุขัพนัธุฮ์สัก ี(Husky Farm) ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของสนัุขแสนรูพั้นธุฮั์สกี
ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์นังรถเทยีมสนัุขฮัสกลีากเลอืน (Husky Sledding)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื หรือ แสงออโรรา่ ซงึเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทจีะปรากฏนันในชว่งตอนกลางคนื
และในชว่งหนา้หนาวเทา่นัน *** ซงึโอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ
โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม***

ทพีกั
PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ST.PETER - MURMANSK

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหมิะ อสิระใหท้า่นไดส้นุกตนืเตน้กับการขับรถ Snow mobile 

หลังจากนันเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซาม ิ
***ซงึโอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม***

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพนืเมอืงซาม ิทา่นจะไดส้มัผัสถงึวถิชีวีติ ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตง่กายของชาวพนืเมอืงซาม ิทใีชช้วีติอาศัยอยู่ตังแตบ่รรพบรุุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดนิเวยี
ชมสตัวเ์มอืงหนาว เชน่ กวางเรนเดยีร ์(Reindeer) 

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk)



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื หรือ แสงออโรรา่ ซงึเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทจีะปรากฏนันในชว่งตอนกลางคนื
และในชว่งหนา้หนาวเทา่นัน ***ซงึโอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ
โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม***

ทพีกั
PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เรอืตดัน้าํแข็ง - มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่น เทยีวชมเมอืง รวมถงึเยียมชม เรอืตดัน้าํแข็งพลงังานนวิเคลยีร ์(เลนนิ)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

.........น.
ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ...... เทยีวบนิท ี.....

.........น.
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว์

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin) สรา้งขนึในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิโดลโกรูกี
มรัีบสงัใหส้รา้งเพอืใชป้้องกันศัตรู ในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทเีป็นเหมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว
ตามความเชอืของชาวรัสเซยีเครมลนิคอืทสีถติยข์องพระเจา้ ปัจจบัุนพระราชวังเครมลนิเป็นพพิธิภัณฑ ์และทตัีงสถานทสํีาคัญหลายแหง่ เชน่
สภาคองเกรส วหิารตา่ง  ๆหอระฆังของอวีานมหาราชและสงิกอ่สรา้งอนืๆอกีมากมาย 

จากนันเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ทอียู่ในบรเิวณพระราชวังเครมลนิ
พพิธิภัณฑนี์เป็นสถานทเีก็บสมบัตลิ ้าํคา่กวา่ 4,000 ชนิ เชน่ ศาสตราวธุตา่ง  ๆเครืองป้องกันตัว หมวก เสอืเกราะทใีชร้บในสมรภมู ิเครือง เงนิ ทอง
เพชรพลอยเครืองทรงของกษัตยิพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซงึหาดไูดย้ากยงิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
มอสโคว ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งกุม - METRO IZMAILOVSKY MARKET

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซงึเป็นสถานทสํีาคัญตังอยู่กลางใจเมอืงของมอสโควเป็นจัตรัุสทสีวยงามทสีดุในโลก
เป็นสถานทเีก็บศพเลนนิศาสดาของประเทศสงัคมนยิม สรา้งดว้ยหนิแกรนติ และหนิอ่อน
นับลา้นชนิตอกลงบนพนืจนกลายเป็นลานหนิโมเสกเป็นพนืทลีานกวา้ง ทางดา้นหนา้จัตรัุสแดงนัน เป็นทตัีงของกโิลเมตรทศีนูยข์องรัสเซยี
สงัเกตไุดจ้ากทพีนืถนนจะมสีญัลักษณ์เป็นวงกลม
และภายในวงกลมนีเองก็จะมนัีกทอ่งเทยีวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนันและโยนเศษเหรียญขา้มไหลตั่วเองไปดา้นหลังเพอือธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาทมีอสโควอกีครัง
ลานกวา้งของจัตรัุสแดงนีมพีนืทกีวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนา้ทเีป็นสถานทจัีดงานสําคัญ  ๆตา่ง  ๆของรัสเซยีมาหลายยุคหลายสมัย
บรเิวณจัตรัุสแดงยังประกอบไปดว้ยสถานททีอ่งเทยีวอนื  ๆรายรอบอกีมากมายเชน่ พระราชวังเครมลนิ พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรรั์สเซยี 

นําทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้คูก่ับ มหาวหิารเซนตบ์าซลิ (ST. BASIL’S CATHEDRAL)



หนงึสถาปัตยกรรมทกีลายเป็นสญัลักษณ์สําคัญของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงทมีลัีกษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีนัสดใส ตัง ตระหงา่นสงา่งาม
ขนาบขา้งดว้ยกําแพงเครมลนิ สรา้งขนึโดยพระเจา้อวีานท ี4 (Ivan the Terrible)
เพอืเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทเีมอืงคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขมีานานหลายรอ้ยปี
ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรืองเลา่สบืตอ่กันวา่
พระเจา้อวีานท ี4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นีมากจงึมคํีาสงัใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนกิผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทังสอง
เพอืไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้นสามารถสรา้งสงิทสีวยงามกวา่นีไดอ้กี การกระทําในครังนันของพระเจา้อวีานท ี4 จงึเป็นทมีาของสมญานามอวีานมหาโหด

จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ หา้งสรรพสนิคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสนิคา้ทเีกา่แกท่สีดุในกรุงมอสโก
แตม่ชีอืเสยีงในเรืองของสนิคา้อันมใีหเ้ลอืกซอืกัน อย่างหลากหลายชนดิ หา้งสรรพสนิคา้กมุ
หรืออกีสถนทหีนงึทมีสีถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงนี หา้งสรรพสนิคา้กมุ กอ่สรา้งขนึในปีค.ศ. 1895
มคีวามสวยงามและโดดเดน่มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชนั มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมาย
สําหรับใหผู้ท้เีดนิทางหรือผูท้ชีอบการชอ้ปปิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แตส่นิคา้ทนีีอาจจะมทัีงรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกทดีหูรูหราโอ่อ่า
และทสํีาคัญตังอยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตรัุสแดงหา้งสรรพสนิคา้กมู มกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภค เชน่ เสอืผา้
ของใชใ้นครัวเรือน สนิคา้ทมีชีอืมยีีหอ้ เครืองสําอางค ์น ้าํหอม และสนิคา้ทเีป็นประเภทของทรีะลกึ ซงึมใีหเ้ลอืกกันอย่างหลากหลายทเีดยีว

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว (METRO) ทังนีขนึอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดนิทางวันนันๆ
สถานีรถไฟใตด้นิ สรา้งขนึในปี ค.ศ.1931 โดยไดรั้บการยกย่องจากทัวโลกวา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทสีวยทสีดุในโลก
ซงึในแตล่ะสถานีจะมกีารตกแตง่ทแีตกตา่งกัน ในสมัยสงครามโลกครังท ี2
สถานีรถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลมุหลบภัยทดีทีสีดุเพราะมโีครงสรา้งทแีข็งแรงรวมทังการกอ่สรา้งทขีดุลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร
และบางสถานียังเป็นทบัีญชาการระหวา่งสงครามอกีดว้ย ในปัจจบัุนรถไฟใตด้นิทกีรุงมอสโควมถีงึ 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทังหมด 260
ก.ม. 

นําทา่นเดนิทางสู ่IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตังอยู่ใกลก้ับ Izmailovo Royal Estate จงึเป็นทมีาของชอื Izmailovsky
ทเีป็นชอืของตลาดนัดแหง่นีนันเอง ของทรีะลกึจากรัสเซยีทน่ีาซอืหาก็ม ีตุก๊ตาแม่ลกูดก
เป็นตุก๊ตาไมเ้ขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกันเป็นชนัๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซอืสนิคา้จากรัสเซยีควรระวังการซอืภาพวาดสนี ้าํมันเกา่ๆ
และงานทองเหลอืงงานศลิปะโบราณทเีกยีวขอ้งกับศาสนาไวใ้หม้าก  ๆเนืองจากวา่มกีฏหมายหา้มนําของเกา่เหลา่นีออกนอกประเทศรัสเซยี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
มอสโคว ์- อาชกาบตั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นอําลา เมอืงมอสโคว ์เดนิทางสู ่สนามบนิ

10.50 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิมอสโคว ์(DME) โดย สายการบนิ Turkmenistan Airlines เทยีวบนิท ีT5 702 (16.40 น.
แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาชกาบัต )

18.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Turkmenistan Airlines โดยเทยีวบนิท ีT5 641

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

03.10 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดภิาพ



อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 12:22 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป - กลบั (ชันประหยัด) กรงุเทพฯ - เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ - มอสโคว ์- กรงุเทพฯ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ คา่น ้าํมนัและการประกนัภยัทางอากาศ

• คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน / 1 หอ้ง ทรีะบุในรายการ/ระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหารและคา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่รถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER - MOSCOW

• แจกน ้าํดมืวันละ 1 ขวด

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท

• วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเท่านัน”เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• คา่ประกนัอบุติเิหตสุาํหรบัเดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปีทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหม ทดแทนเพยีงครงึหนงึของสญัญาฯ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนอืรายการ

• คา่พนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม 1 ใบ / ท่าน

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 3 ยเูอสดอลลา่ร ์USD X 6 วัน = 18 USD

• คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 2 ยเูอสดอลลา่ร ์USD X 6 วัน = 12 USD

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทย ท่านละ 3 ยเูอสดอลลา่ร ์USD X 8 วัน = 24 USD รวมทงัหมด 54 USD ตอ่ทา่น

หมายเหตุ

• บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• ในกรณทีผีูโ้ดยสารอยูต่า่งจังหวัดหากมกีารออกบัตรโดยสารรถทัวร ์,รถไฟ
หรอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศกรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯทราบทุกครงักอ่นทําการออกตวัทุกประเภทมฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทเีกดิขนึในกรณทีทีัวรม์กีารยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงเทยีวบนิ

• รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศ
หรอืเหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานทไีดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุกุเฉนิตา่งๆ ขนึอยู ่ณ หนา้งานนันๆ

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้
ไมว่า่จํานวนทังหมดหรอืบางสว่น

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

• ในกรณรีะหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบตนเอง ในกรณ ีเปลยีนเครอืงและทรพัยส์นิของตนเอง

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธ ิการใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมวา่กรณใีดๆ
ทางบรษิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• ภาพทใีชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พอืความเขา้ใจในมมุมองสถานทที่องเทยีว ภาพใชเ้พอืการโฆษณาเท่านัน



• เนอืงจากแตล่ะสายการบนิมกีฎเกณฑท์ตีา่งกนั โดยสายการบนิ แอรแ์อสตานา่ มกีฎในการออกตวักอ่นเดนิทาง 21 วัน และเมอืตวัออกมาแลว้ จะไมส่ามารถ
เปลยีนชอืหรอืยกเลกิการเดนิทางหรอื REFUND ตวัได ้

• 
• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ ** กรณี
ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ **

เงอืนไขในการจองทัวร์

• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง

• งวดท  ี2 : ชําระยอดสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั

• หมายเหต ุ**บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน***

กรณียกเลกิทัวร์

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจาํ บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจาํนวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืงยนืเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ังหมดหรอืบางสว่น
หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอนืๆเป็นสาํคญั

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (TRP) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกั เป็น1TWN +
1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครอืง สายการบนิเตริก์เมนสิถาน ใหท้่านละ 1 ใบน ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry)
น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ


	NT202
	ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน (T5)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์รัสเซีย
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์รัสเซีย



