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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

 พฤศจกิำยน : 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 

 ธนัวำคม : 11 – 18  
67,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈  

2 
อาบดูาบ ี– มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์– วหิารเซนทซ์าเวยีร ์–

ถนนอารบตั- สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์– ลอ่งเรอืแมน่ ้ามอสควา  
O O O 

IZMAILOVO DELTA 

HOTEL 

3 

มอสโคว ์– มรูม์นัสค ์– หมูบ่า้นซาม ิ– น่ังรถเทยีมกวางเรนเดยีร ์

ลากเลือ่น – พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน ้ าแข็งพลังนวิเคลยีร ์–  

ตำมลำ่หำแสงเหนอื 

O O O 
AZUMUT MURMANSK 

HOTEL 

RUSSIA AURORA HUNTING 

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอทฮิทั 
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ตำมลำ่เเสงเหนอืเเบบไมง่อ้วซีำ่ คร ัง้หนึง่ในชวีติกบักำรสมัผสัควำมหนำวเย็นสดุข ัว่กบัอณุหภมูติดิลบและชม

ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตอินัสวยงำมเเละตืน่ตำตืน่ใจของกำรตำมลำ่เเสงเหนอื Aurora Hunting ทีป่ระเทศ

มหำอ ำนำจ สหพนัธรฐัรสัเซยี (Russian Federation) ชมพพิธิภณัฑเ์รอืท ำลำยน้  ำแข็งพลงันวิเครยีร ์

(Nuclear powered Icebreakers) ตืน่เตน้กบักำรขบัรถสโนโมบลิ (Snowmobile) ตะลยุหมิะ น ัง่รถลำก

เลือ่นโดย สนุขัไซบเีรยีน ฮสักี ้ ที ่Husky farm เเละ กวำงเรนเดยีร ์ แบบ ซำนตำคลอส ใชเ้ดนิทำง ที ่Sami 

village  

 
วนัแรกของกำรเดนิทำง                       กรงุเทพฯ – อำบดูำบ ี

15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8

เคำนเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก  

 

18.05 น. ออกเดนิทางโดยสายกำรบนิ เอทฮิทั เทีย่วบนิที ่EY405  

22.05 น. ถงึสนามบนิอาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรทซ ์น าท่านเปลีย่นเครือ่งเพื่อ

เดนิทางตอ่ 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง              อำบดูำบ ี– มอสโคว ์– เนนิเขำสแปรโ์รว ์– วหิำรเซนทซ์ำเวยีร ์

– สถำนรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์– ถนนอำรบตั - ลอ่งเรอืแมน่ ำ้

มอสควำ   

02.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโควโ์ดยสายกำรบนิ เอทฮิทั เทีย่วบนิที ่EY065 

07.15น. ถงึสนำมบนิดำมำเดยีดำวำ กรุงมอสโคว  ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนนิเขำสแปรโ์รว(์Sparrow Hills) จุดชมววิที่

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึ

สงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคา

 

4 
มรูม์นัสค ์– คริอฟสค ์– ฟารม์สนัุขฮสักี ้– เมอืงหมิะ –  

ตำมลำ่หำแสงเหนอื 
O O O KIROVSK HOTEL 

5 คริอฟสค ์– มรูม์นัสค ์– มอสโคว ์ O O O 
IZMAILOVO DELTA 

HOTEL 

6 
มอสโคว ์– พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่ 

โบสถเ์ซนตบ์าซลิ – จตรัุสแดง          
O O X 

IZMAILOVO DELTA 

HOTEL 

7   สนามบนิ – อาบดูาบ ี O ✈ ✈  

8 กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  
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ถกูตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมากทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย   

น า เข า้ชมวิห ำรเซนต์ซ ำเวีย ร์ (Cathedral of Christ the Saviour)       

เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะ

ในสงครามนโปเลียน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใช ้

เวลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย ชมสถำนรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ย

ความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ีความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซ

เวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานนัีน้เป็นลักษณะของ 

Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดี

ของวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาด

ประดับลวดลายแบบโมเสก น าทา่นสูถ่นนอำรบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 

กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมี

ศลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ได ้

เวลาอันสมควรน าท่านไปยงัสนามบนิกรุงมอสโคว ์น าท่านล่องเรอืแมน่ ้ามอสควา

ชมความสวยงามของกรงุมอสโคว ์

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  IZMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง             มอสโคว ์– มรูม์นัสค ์– หมูบ่ำ้นซำม ิ –  

                                                  น ัง่รถเทยีมกวำงเรนเดยีรล์ำกเลือ่น –  

                                                 พพิธิภณัฑเ์รอืท ำลำยน้  ำแข็งพลงันวิเคลยีร ์ –  

                                                  ตำมลำ่หำแสงเหนอื 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ  

.... น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมมูนัสค ์โดยสายการบนิ .....เทีย่วบนิที ่.... (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อำจมกีำรสลบัปรบัเปลีย่น

ตำมควำมเหมำะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลำของเทีย่วบนิ และ สภำพอำกำศ) 

 

....น. ถงึสนามบนิมูรม์ันสค์ หลังจากรับสัมภาระแลว้ น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับ

อากาศสู่เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) ซึง่เป็นเมอืงท่าของรัฐมูรม์ันสค ์อ๊อบ-

ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมแีหลมโค

ลายืน่ไปในมหาสมทุร เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึง่เป็น
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เมืองท่าที่ส าคัญในการมุ่งหนา้ออกสู่อาร์คตกิ น าท่านเดนิทางสู่หมู่บำ้นซำม ิ

(Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะไดส้ัมผัสถึงวถิีชีว ิต 

ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศัย

อยูต่ัง้แตบ่รรพบรุษุในแถบตอนเหนอืของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดนิ

เวีย โดยสืบสานวิถึชีว ิตดั ้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวำงเรนเดียร ์

(Reindeer) หมำป่ำ(Foxes) เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็น

สัตว์เศรษฐกจิ และสัมผัสประสบการณ์น ัง่รถเทยีมกวำงเรนเดยีรล์ำกเลือ่น 

(Reindeer Sledding) แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิ

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย น าทา่นสูเ่มอืงมรูม์นัสค ์(Murmansk) น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืท ำลำย

น้  ำแข็งพลงันวิเคลยีร ์(Nuclear powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึง่

เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งพลังนวิเคลยีรร์ุน่แรก เปิดตัวเมือ่ปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลด

ประจ าการแลว้ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑไ์ดใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบทา่

อยูท่ีเ่มอืงมรูม์นัสค ์(Murmansk) ในอดตีเรอืล านีใ้ชต้ัดน ้าแข็งเพือ่เปิดทาง

น ้าแข็งใหเ้รอืเดนิสมทุรในการขนสง่สนิคา้ โดยในปัจจบุนัยงัมเีรอืทปีฏบิตักิารตดั

น ้าแข็งอยู ่จากนัน้น าทา่นชมอนสุำวรยีอ์โลชำ (Alyosha Memorial) ทีส่รา้ง

ขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัเหลา่ทหารกองทัพของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลังเพือ่

หยดุยัง้การรกุคบืจากกองทพัเยอรมนั เป็นรปูปัน้ขนาดสงูถงึ 35.5 เมตร สงูเป็น

อนัดับสองของรัสเซยีและมนี ้าหนักกวา่ 5,000 ตัน ไดเ้วลาสมควรน าทา่นไปยงั

สนามบนิ 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  AZIMUT MURMANKS หรอืเทยีบเทำ่  

21.00 น. น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ  แสงออโรร่ำ 

(Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำต ิทีจ่ะปรำกฏในตอน

กลำงคนืยำมทีท่ ้องฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำน ัน้ ซึ่ง แสงออโรร่ำ 

(Aurora borealis) จะปรำกฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่ำดผำ่นทอ้งฟ้ำยำมค่ ำคนื 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่

สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ

เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 
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วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง       มรูม์นัสค ์– คริอฟสค ์– ฟำรม์สนุขัฮสักี ้– เมอืงหมิะ –  

                                         ตำมลำ่หำแสงเหนอื 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคริอฟสค ์(Kirovsk) เดนิทางสู่ฟำรม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้

(Husky Farm) ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของสนัุขแสนรู ้เป็นพันธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีว

และแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนัุขพันธุน์ีเ้พือ่

ใชใ้นการลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหมิะ่ ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์น ัง่รถเทยีม

สุนขัฮสักีล้ำกเลือ่น(Husky Sledding) โดยที่ฟารม์นี้จะบรกิารตอ้นรับท่าน

ดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะอบอุน่ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สรา้งขึ้นจากหิมะ

ทัง้หมด ทีม่กีารสรา้งประตมิากรรมน ้าแข็งเป็นรปูร่างต่างๆทีส่วยงาม มทีัง้อาคาร,

รปูปัน้, โบสถน์ ้าแข็ง,อโุมงคถ์ ้า,เฟอรน์เิจอรต์า่งๆ  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั TIRVAS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

21.00 น. น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ  แสงออโรร่ำ 

(Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำต ิทีจ่ะปรำกฏในตอน

กลำงคนืยำมทีท่ ้องฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำน ัน้ ซึ่ง แสงออโรร่ำ 

(Aurora borealis) จะปรำกฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่ำดผำ่นทอ้งฟ้ำยำมค่ ำคนื 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่

สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ

เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง        คริอฟสค ์– มรูม์นัสค ์– มอสโคว ์

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 มเีวลาใหท้่านไดส้นุกตืน่เตน้กับการขบัรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลุย

หมิะ ทีท่่านสามารถขับรถไปบนหมิะ ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณ์

สดุสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิง่ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิสมัภาระ  

.....น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิ ......เทีย่วบนิที ่..... (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ .....ช.ม.)  
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....น. 
 

ถงึสนามบนิมอสโคว ์โดยสวัสดภิาพ  

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ถำ้ในกรณีทีไ่ฟลทจ์ำก มูรม์นัสค ์มำถงึ มอสโควด์กึเกนิไป ซึง่จะสง่ผลให้

เช๊คอนิเขำ้โรงแรมดกึ ทำงโกฮอลเิดยจ์ะท ำกำรตดัอำหำรมือ้นีอ้อกโดยจะ

คนืคำ่อำหำรค ำ่ใหท้ำ่นละ 15 USD 

 

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  IZMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง            มอสโคว ์– พระรำชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ำรเ์มอรี ่ 

                                               โบสถเ์ซนตบ์ำซลิ – จตรุสัแดง          

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระรำชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่

ประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ย

ไปนครเซนต์ปีเตอรส์เบริก์  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขก

ระดับประมขุของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัสวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสัมชัญ โบสถ์

อนันันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์

อัสสัมชัญ ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่ าคัญ เชน่ การประกอบพธิี

บรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมัย

พระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอ

ระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้

ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่งัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ย

บรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หำกมพีธิกีรรมทำงศำสนำโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้ชมดำ้นใน)น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ำรเ์มอรี ่(The Kremlin 

Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของ

เจา้ชายมสัโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานทีเ่กบ็สะสมของมี

ค่าที่ดีที่สุดของรัสเซยีจากครสิต์ศตวรรษที่ 14  ถงึช่วงตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 20 

พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระ

เจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิรา่น 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มี

ประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแน่นที่สุดในยุโรป  ชมวหิำรเซนตบ์ำซิล(Saint Basil’s Cathedral) 
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ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ

โดยสถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวเิออร์ ตัง้อยู่บน

ป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ 

น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995น าชมจตัรุสั

แดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้ง

ทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใชจั้ดงาน

ในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก

สงครามโลกค รั้งที่  2 บริเวณโดยรอบของจัตุ รัสแดงเป็นที่ตั ้ง ของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

น าทา่นชมกำรแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไม ่

ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดง 

ผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ี 

พัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และม ี

ของทีร่ะลกึดว้ย***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม ่

มกีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่  

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  IZMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง                    ถนนอำรบตั –  สนำมบนิ – อำบดูำบ ี

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุมอสโคว ์  

12.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอาบดูาบดีว้ยเทีย่วบนิ EY068  

19.00 น. ถงึสนามบนิกรงุอาบดูาบ ีรอเปลีย่นเครือ่ง  

23.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่EY406  

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง                 อำบดูำบ ี– กรงุเทพ 

08.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

(โปรแกรมอำจมกีำรสลบัปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

โปรแกรม : รสัเซยี AURORA HUNTING 
8 วนั 5 คนื 

โดยสำยเอทฮิทั (EY) 
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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 
  พฤศจกิำยน : 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 
  ธนัวำคม : 11 – 18 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 67,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถำม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ      6,900 .- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 67,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถำม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ  ลดทำ่นละ  16,000.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซีำ่รสัเซยี 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
โปรดสอบถำม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                      

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ) 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยเูอสดอลลำ่ร)์  

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

6. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรำยกำรเดนิทำง (36 ยเูอสดอลลำ่ร)์ 

  

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

 1.   ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมดัจ าทันท ี

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น ผูเ้ดนิทำง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

 ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล , สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของ

ทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 


