เหยียบขั้วโลกเหนื อ เฝ้ ารอชมแสงออโรร่ า ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิ ดเฉพาะเขตขั้วโลก
กล้าพูดได้ว่าโปรแกรมเราแตกต่าง เดิ นทางกรุ๊ ปละไม่เกิ น 30 คน
ตามรอยประวัติศาสตร์ ที่เซนต์ปีเตอร์ สเบิ ร์ก เมื องที่ ได้ฉายา ราชิ นีแห่ งยุโรปเหนื อ
ฝากรอยเท้าไว้ที่จตั ุรัสแดงแห่ งกรุ งมอสโคว์ เก็บภาพกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสี
กำหนดกำรเดินทำง 5-12 มี.ค. 61| 19-26 มี.ค. 61
Day 1: กรุงเทพฯ
Day 2: กรุงเทพฯ-โดฮำ-เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก [QR837 01.35-05.25, QR279 07.30-13.50]-วิหำรเซนต์ ไอแซคป้ อมปี เตอร์ และปอล-ถนนเนฟสกี้
Day 3: พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มเิ ทจ-โบสถ์ หยดเลือด-มูร์มำนสค์

Day 4: หมู่บ้ำนซำมิ-นั่งเลือ่ นเรนเดียร์ -คีรอฟสค์ -ทะเลสำบอีมำนดร้ ำ-นั่งเลือ่ นฮัสกี-้ ตำมล่ำแสงเหนือ
Day 5: สโนว์ โมบิลซำฟำรี-สโนว์ วลิ เลจ-มูรมำนสค์ -ตำมล่ำแสงเหนือ
Day 6: ชมเมืองมูรมำนสค์ -พิพธิ ภัณฑ์ เรือตัดนำ้ แข็ง-มอสโคว์
Day 7: พระรำชวังเครมลิน-พิพธิ ภัณฑ์ อำร์ เมอรี่ -จัตุรัสแดง-วิหำรเซนต์ บำซิล-ห้ ำงกุม-ถนนอำรบัต-สนำมบินโดฮำ [QR230 23.55-04.55]
Day 8: โดฮำ-กรุงเทพฯ [QR832 08.15-18.50]
วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ

22.30 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 กำตำร์ แอร์ เวย์ ส (Qatar Airways- QR) มีเจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
01.35
05.25
07.30
13.50
บ่ ำย

ค่ำ

กำตำร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 837 นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุ งโดฮำ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนฮำหมัด เปลี่ยนเครื่ องบิน
กำตำร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 279 นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนปุกคำวำ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านเที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ที่ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เนื่ องจากเป็ นเมืองที่แสนสวยงาม
มีความเจริ ญทางด้านวัฒนธรรม ประดุจเพชรน้ าเอกของทวีปยุโรป นาท่านเข้าชมมหำวิหำรเซนต์ ไอแซค ที่ได้ชื่อว่า
เป็ นมหาวิ ห ารที่ ส วยงามที่ สุ ด ใหญ่ เป็ นล าดับ 4 ของโลก เป็ นต้น แบบของที่ ท าการรั ฐ บาลกรุ งวอชิ ง ตัน
สหรัฐอเมริ กา และถ่ายรู ปที่ ดา้ นหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่ งจะมีรูปปั้ นแกะสลักของพระเจ้านิ โคลัสที่ 1
ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้ นพระมเหสี และพระธิ ดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อานาจ
และความยุติธรรม และเดินทางไปชมป้ อมปี เตอร์ และปอล สิ่ งก่อสร้ างอันดับแรกสุ ดของเมือง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
ชัยชนะสงครามเหนื อสวีเดน เป็ นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่ นเกาะวาซิ ลเยฟสกี้
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้าที่พกั Ibis Central Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

กรุงเทพฯ-โดฮำ-เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก

เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก-มูร์มำนสค์

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง สร้างเชื่อมต่อกันทาให้
พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซี ย มีสิ่งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยูเ่ กือบ 3 ล้านชิ้น
เริ่ มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรี นได้ทรงซื้ อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสาหรับเก็บ
และแสดงภาพส่ วนพระองค์ข้ ึน โดยพระนางเรี ยกห้องแสดงภาพนี้วา่ เฮอร์ มิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปี ค.ศ.1796
ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรี ยญโบราณ และอัญมณี มีค่า

งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่ องกันมากขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ รัชสมัยของพระเจ้า
นิ โคลัส ที่ 1 มี ก ารจัดหมวดหมู่ข องสะสมทั้ง หมด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธ ภัณฑ์ก็เปิ ดเป็ นแห่ ง แรกที่ ใ ห้
คนทัว่ ไปเข้าชมได้
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ ำย แวะไปถ่ายรู ปกับโบสถ์ หยดเลือด ซึ่ งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริ เวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2
พระบิ ด าถู ก ลอบปลงพระชนม์ เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ด่ พ ระบิ ด า ทรงน ารู ป แบบสถาปั ต ยกรรมของรั ส เซี ย ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลกั ษณะรู ปทรงคล้ายวิหารเซนต์บาซิ ลที่มอสโคว์ จากนั้นเดินทางไป
ท่ำอำกำศยำนปุกคำวำ เพื่อเตรี ยมตัวเช็คอินเดินทางสู่ มูร์มำนสค์
(กำรเดินทำงด้ วยเทีย่ วบินภำยในประเทศสำมำรถโหลดสัมภำระได้ เพียงท่ ำนละ 1 ชิ้นเท่ ำนั้น นำ้ หนักไม่ เกิน 20 กก)

ค่ำ

วันทีส่ ี่

นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ มูร์มำนสค์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม เวลำและเที่ยวบินจะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบในใบนัดหมำยกำรเดินทำง ก่ อน
เดินทำงประมำณ 1 สั ปดำห์ มูร์มำนสค์ เมืองทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของรัสเซี ย ตั้งอยูใ่ นแคว้นมูร์มานสค์ บนแหลม
โคล่าในเขตรัสเซี ยขั้วโลก ติ ดกับทะเลบาเรนท์ และเขตชายแดนระหว่างรัสเซี ย-ฟิ นแลนด์ เป็ นเมื องท่าหลักของ
มหาสมุทรอาร์ คติก เพิ่งจะเปิ ดรับนักท่องเที่ยวเมื่อเร็ วๆ นี้ การพัฒนาจึงยังไม่เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ อย่าง
มอสโคว์ และเซนต์ ปี เตอร์ ส เบิ ร์ ก แต่ ค วามสวยงามของพื้ น ที่ แ ละทรั พ ยากรที่ มี ก็ ท าให้ ม องข้า มความไม่
สะดวกสบายนั้นไปได้
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าที่พกั Park Inn by Radisson Poliarnie Zori Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

มูร์มำนสค์ -คีรอฟสค์

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้ำนซำมิ ตั้งอยูท่ างใต้ของมูร์มานสค์ลงมาประมาณ 110 กม. ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั รกรากแต่ด้ งั เดิ มของ
ชาวซามิ ทุกวันนี้เหลือชาวซามิลูกหลานสายตรงอยูน่ อ้ ยมากที่ต้ งั บ้านเรื อนอยูใ่ นภูมิภาคนี้ ซึ่ งท่านจะได้ไปเรี ยนรู ้วิถี
ชี วิตของคนเหล่านี้ ฟั งเรื่ องราว เรี ยนรู ้ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ชมบ้านเรื อนที่ มีลกั ษณะเฉพาะ และพบกับเพื่อน
สนิทของพวกเขาอย่างกวางเรนเดียร์และสุ นขั ฮัสกี้ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่นั่งเลือ่ นหิมะทีล่ ำกโดยเรนเดียร์
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ ำย นาท่านแวะชมทะเลสำบอีมำนดร้ ำ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเขตรัสเซี ยขั้วโลก กินพื้นที่ 850 ตร.กม. ลึกสุ ด 67 เมตร
ทะเลสาบแห่ งนี้ เองที่ไหลลงไปทางใต้และเป็ นต้นกาเนิ ดของแม่น้ าเนวา แม่น้ าสายหลักที่ สาคัญของนครเซนต์ปี
เตอร์ สเบิร์ก จากนั้นไปฟำร์ มสุ นัขรั สเซี ยนฮัสกี้ ที่ซ่ ึ งใช้ฝึกสุ นขั เพื่อไปใช้งานหนักท่ามกลางสภาพอากาศหนาวใน
เขตขั้วโลก ให้ท่านได้มีโอกาสนั่งเลื่อนที่ลำกโดยฮัสกีบ้ นลำนน้ำแข็ง บนทะเลสาบอีมานดร้า และเสิ ร์ฟรัสเซี ยนว็
อดก้ ำเติมควำมอบอุ่นให้ ร่ำงกำยและออร์ เดิร์ฟสไตล์ รัสเซี ย ก่ อนจะเดิ นทางไปคีรอฟสค์ เมื องเล็กๆ ที่ ต้ งั อยู่ระดับ
เช้ ำ

ความสู ง 350 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ใกล้กบั เชิ งเขาคีบินสกี้ (กรณีสภำพอำกำศเลวร้ ำยทำให้ ไม่สำมำรถนั่งเลื่อนฮัสกีไ้ ด้ หรือ
เกิดเหตุทำงธรรมชำติที่ทำให้ ไม่ สำมำรถนั่งเลื่อนฮัสกี้ได้ บริษัทจะคืนเงินค่ ำนั่งเลื่อนฮัสกีใ้ ห้ แต่ ในกรณีที่เริ่มนั่งเลื่อนฮัสกี้ไปแล้ ว
และเกิดสภำพอำกำศเลวร้ ำย เหตุทำงธรรมชำติ อุบัติเหตุใดๆ ทีท่ ำให้ ทวั ร์ ต้องสั้ นลง หรือหยุดลงกลำงคัน บริษัทไม่ มีส่วนลดและไม่
คืนเงิน)

รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าสู่ ที่พกั Severnaya Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
2100 เริ่ มออกเดิ นทางตำมล่ ำแสงเหนือ คืนนี้ จะนาท่านไปยังบริ เวณเทือกเขาคีบินสกี้ ซึ่ งมีฉากที่สวยงามเหมือนในเทพ
นิ ยาย (แสงเหนือเป็ นปรำกฏกำรณ์ ธรรมชำติ ที่ไม่ ได้ เกิดขึ้นทุกๆ วัน และยำกที่จะพยำกรณ์ ได้ ล่วงหน้ ำ และถึงแม้ ว่ำ แสงเหนือ
ค่ำ

ปรำกฏขึน้ แล้ วก็ตำมถ้ ำท้ องฟ้ำไม่ ใสพอและมีเมฆมำกก็อำจจะมองไม่ เห็น ซึ่งทั้งหมดนีท้ ี่กล่ ำวมำเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท
แต่ เรำก็จะพยำยำมอย่ ำงสู งสุ ดในเวลำทีเ่ อือ้ อำนวย เพื่อให้ ท่ำนได้ เห็นแสงเหนือในระหว่ ำงทีเ่ ดินทำงกับเรำ ระยะเวลำในกำรเฝ้ ำรอดู
แสงเหนืออำจจะน้ อยลง หรื อต้ องหยุดลงชั่วครำวเมื่อสภำวะอำกำศไม่ เอือ้ อำนวย ในกรณีมีหมอกหนำ พำยุหิมะ ฯลฯ ซึ่งทั้งสอง
กรณีทกี่ ล่ ำวมำทีเ่ ป็ นสำเหตุให้ ไม่ เห็นแสงเหนือ บริษัทไม่ มสี ่ วนลดและไม่ คนื เงิน)

วันทีห่ ้ ำ

คีรอฟสค์ -มูร์มำนสค์

เช้ ำ รับประทานอาหารในโรงแรม
0900 ออกเดินทางนาท่านไปสนุ กสนานกับสโนว์ โมบิลซำฟำรี (การเดินทางไปบนรถขับเคลื่อนบนหิ มะ) ขับรถผจญภัย
ไปในทุ่ งกว้างที่ ป กคลุ มไปด้วยหิ มะในหุ บเขาของเทื อกเขาคี บินสกี้ โดยจะนัง่ รถโค้ชไปที่ ฐานของสโนว์โมบิ ล
เปลี่ยนชุดให้เหมาะสมกับการลุยในสภาพอากาศหนาว และเรี ยนรู ้วธิ ี การขับ บังคับรถ และกฎระหว่างการเดินทาง
ซาฟารี รถ 1 คัน จะนัง่ ได้ 2 ท่าน ซึ่ งจะผลัดกันเป็ นคนขับและผูโ้ ดยสาร (กรณีทที่ ่ ำนเดินทำงมำเป็ นคี่ หรือต้ องกำรขับรถ
ท่ ำนเดียว จะต้ องจ่ ำยเงินเพิ่ม ท่ ำนละ 60 ยูโร ซึ่งจะต้ องแจ้ งก่ อนออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ) ใช้เวลาซาฟารี ประมาณ 1 ชัว่ โมง
ครึ่ ง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสภาพภูมิประเทศ ความสวยงามของหุ บเขา (กรณีสภำพอำกำศเลวร้ ำยทำให้ ไม่สำมำรถสโนว์โม
บิลซำฟำรีได้ หรือเกิดเหตุทำงธรรมชำติทที่ ำให้ ไม่ สำมำรถสโนว์ โมบิลซำฟำรีได้ บริษัทจะคืน เงินค่ ำสโนว์ โมบิลซำฟำรี แต่ ในกรณีที่
เริ่ มสโนว์ โมบิลซำฟำรี ไปแล้ ว และเกิดสภำพอำกำศเลวร้ ำย เหตุทำงธรรมชำติ อุบัติเหตุใดๆ ที่ทำให้ ทัวร์ ต้องสั้ นลง หรื อหยุดลง
กลำงคัน บริษัทไม่ มีส่วนลดและไม่ คนื เงิน) จากนั้นนาท่านไปชมสโนว์ วลิ เลจ ธี มของการออกแบบตกแต่งในแต่ละปี ก็จะ

แตกต่างกันไป ศิลปิ นแต่ละท่านก็จะแกะสลักลวดลายที่เป็ นเส้นสายที่ละเอียด ประดับตกแต่งด้วยเครื่ องประดับที่
สู งค่า และจัดไฟสี ตกแต่งเพิ่มความสวยงาม และไปนัง่ สเลดเป่ ำลมเป็ นรู ปโดนัท ลงจากบนเนิ นเล็กๆ เครื่ องเล่นที่
ชาวรัสเซี ยชื่นชอบมากมาตั้งแต่สมัยที่เป็ นเด็กน้อย
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ ำย เดินทางกลับมูร์มำนสค์ และเข้าที่พกั
ค่ำ
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าที่พกั Park Inn by Radisson Poliarnie Zori Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
2100 เริ่ มออกเดินทางตำมล่ ำแสงเหนือ แสงเหนือเป็ นโชว์ที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสวยงามตระการตา
ไปทัว่ ท้องฟ้ า มองดูคล้ายแสงจากท้องฟ้ ากาลังเต้นระบาอย่างงดงาม แสงเหนื อเกิดจากอะไร ? มีคาตอบ ทุกๆ วัน

อนุ ภาคไฟฟ้ าบางอัน ก็ถู ก ส่ งมาจากดวงอาทิ ตย์ แต่ ในบางครั้ งดวงอาทิ ตย์มี พ ายุไ ฟฟ้ าอย่างหนัก พายุน้ ัน ได้ส่ ง
อนุ ภาคไฟฟ้ าออกมาเป็ นจานวนมากมาย อนุ ภาคไฟฟ้ าเหล่านั้นจะรวมตัวกันเป็ นวงแหวนอยูส่ ู งเหนื อพื้นโลก เมื่อ
วงแหวนนี้ อดั แน่นเกินไปมันจะล้นออกมา ละอองของอนุ ภาคเหล่านั้นจะตกลงมายังขั้วโลกเหนื อ จึงทาให้เกิดแสง
เหนื อขึ้น และอนุ ภาคไฟฟ้ าที่ ตกลงมาขั้วโลกใต้ก็จะทาให้มีแสงอีกชนิ ดหนึ่ งขึ้นที่ส่วนใต้ของโลก (แสงเหนือเป็ น
ปรำกฏกำรณ์ ธรรมชำติ ที่ไม่ ได้ เกิดขึ้นทุกๆ วัน และยำกที่จะพยำกรณ์ ได้ ล่วงหน้ ำ และถึงแม้ ว่ำ แสงเหนือปรำกฏขึ้นแล้ วก็ตำมถ้ ำ
ท้ องฟ้ำไม่ ใสพอและมีเมฆมำกก็อำจจะมองไม่ เห็น ซึ่งทั้งหมดนีท้ ี่กล่ ำวมำเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท แต่ เรำก็จะพยำยำมอย่ ำง
สู งสุ ดในเวลำทีเ่ อือ้ อำนวย เพือ่ ให้ ท่ำนได้ เห็นแสงเหนือในระหว่ ำงที่เดินทำงกับเรำ ระยะเวลำในกำรเฝ้ ำรอดูแสงเหนืออำจจะน้ อยลง
หรือต้ องหยุดลงชั่วครำวเมือ่ สภำวะอำกำศไม่ เอือ้ อำนวย ในกรณีมีหมอกหนำ พำยุหิมะ ฯลฯ ซึ่งทั้งสองกรณีทกี่ ล่ ำวมำทีเ่ ป็ นสำเหตุ
ให้ ไม่ เห็นแสงเหนือ บริษัทไม่ มสี ่ วนลดและไม่ คนื เงิน)

วันทีห่ ก

มูร์มำนสค์ -มอสโคว์

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่ านนั่ งรถชมเมืองมู ร์ม ำนสค์ แวะถ่ ายรู ป ที่ อนุ สำวรี ย์นักส ำรวจขั้วโลกเหนื อ ชมโบสถ์ เซนต์ ซ ำเวียร์
โบสถ์โดมสี ทองนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2002 จากเงินบริ จาคของประชาชนเพื่ออุทิศและระลึกถึงกะลาสี ชาวมูร์มานสค์
ผูซ้ ่ ึงสละชีพเพื่อรักษาสันติภาพ และไปชมอนุสรณ์ เรือดำนำ้ คูรสค์ หนึ่งในความทรงจาที่น่าอับอายของชาวรัสเซี ย ที่
เรื อดาน้ าพลังงานนิ วเคลี ยร์ จมในปี ค.ศ.2000 ในทะเลบาเรนท์ คร่ าชี วิตลูกเรื อไป 118 คน จากนั้นไปชมอนุ สำวรี ย์
นักรบแห่ งรัสเซี ยขั้วโลก สร้ างเพื่อระลึ กถึ งทหารโซเวียตในช่ วงสงครามโลกครั้งที่สองที่สู้รบกับกองทัพเยอรมัน
รู ปปั้ นของทหารหาญที่มีความสู งถึง 40 เมตรนี้มีชื่อเล่นว่า อัลโลชา และใกล้ๆ กันมีไฟนิรันดร์ เป็ นอนุสรณ์ระลึกถึง
เหล่าทหารที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ ำย ไปชมเรือตัดนำ้ แข็งพลังงำนนิวเคลียร์ เลนิน ทาหน้าที่เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม ด้านในท่านจะได้เห็น
ส่ วนต่างๆ ของเรื อที่ปรับเพื่อให้ลูกเรื อซึ่ งทางานอยูบ่ นเรื อแสนยาวนานเมื่อเรื อออกจากท่า ต้องห่ างไกลจากบ้านตัด
ขาดจากโลกภายนอก ข้างในมีโรงอาหาร โรงภาพยนตร์ ห้องพยาบาล ห้องนอน ห้องแผนที่ ห้องกัปตัน และห้อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนมูร์มำนสค์ เพื่อเตรี ยมตัวเช็คอินเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์
เช้ ำ

(กำรเดินทำงด้ วยเทีย่ วบินภำยในประเทศสำมำรถโหลดสัมภำระได้ เพียงท่ ำนละ 1 ชิ้นเท่ ำนั้น นำ้ หนักไม่ เกิน 20 กก)

นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ มอสโคว์ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม เวลำและเที่ยวบินจะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบในใบนัดหมำยกำรเดินทำง ก่ อน
เดินทำงประมำณ 1 สัปดำห์

ค่ำ

รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
เข้าที่พกั Izmailovo Gamma Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีเ่ จ็ด
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

19.00
23.55
04.55

มอสโคว์ -โดฮำ

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้น เดิ น ทางไปพระรำชวังเครมลิน ตั้งอยู่ริม ชายฝั่ ง แม่ น้ า มอสโคว์ และแม่ น้ า เนกลิ น นายา มี รูป ร่ า งเป็ น
สามเหลี่ ย มด้านไม่เท่า กัน สร้ า งขึ้ น เพื่อเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ผคู ้ รองเมืองทุกพระองค์ จนกระทัง่ สมัยของ
พระเจ้าปี เตอร์ มหาราชที่ทรงย้ายเมื องหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก จนเมื่ อเปลี่ ยนแปลงการปกครองมาเป็ น
ระบอบคอมมิ วนิ ส ต์จึง ได้ย า้ ยเมื อ งหลวงกลับ มา เข้ ำ ชมพิพธิ ภัณฑ์ อำร์ เมอรี่ เริ่ มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์ ที่1 เพื่อเป็ นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ย เก็บของ
สะสมของมี ค่าที่ ดีที่สุดของรัส เซี ยจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14-20 และนับเป็ นหนึ่ งในสามพิ พิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม
ทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่ งอยูท่ ี่องั กฤษ และอิหร่ าน) ตัวอย่างสิ่ งของที่จดั แสดงได้แก่
ฟาแบร์ เช่-ไข่อีสเตอร์ ทาจากโลหะมีค่าหรื อหิ นแข็งตกแต่งด้วยอัญมณี แ ละการลงยา ถื อกันว่าเป็ นงานอัญมณี ช้ นั หนึ่ ง
และไข่ฟาแบร์ เช่ ของราชวงศ์รัสเซี ยถือว่าเป็ นกลุ่มงานศิลปะชิ้ นเอกที่ได้รับการจ้างชิ้นสุ ดท้าย... บัลลังก์เพชร-เป็ นของ
พระเจ้าอเล็กซิ ส โรมานอฟ (พระบิดาของพระเจ้า ปี เตอร์มหาราช) สร้างในปี ค.ศ.1613 ประกอบด้วยเพชร 999 เม็ด
... มงกุฏโมนามาค-เป็ นของเจ้าชายแห่ งจักรวรรดิไบเซนไทน์ พระนาม คอนสแตนติน โมโนมาคุส ทาตั้งแต่ปีค.ศ.
1547 และถื อเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บ ัติ ของพระเจ้าซาร์ ทุ กพระองค์ที่ ต้องใช้สวมตอนท าพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก
ประกอบด้วยคทาและลูกโลก... ราชรถของพระเจ้าบอริ ส โกดูนอฟ-ได้รับเป็ นเครื่ องบรรณาการมาจากเจมส์ที่1 แห่ งราชวงศ์
อังกฤษในปี ค.ศ.1603 ทาจากไม้โอ๊กแกะสลัก ล้อไม่สามารถเลี้ ยวได้... จากนั้นเดิ นเข้าสู่ จัตุรัสวิหำร ถ่ายรู ปกับโบสถ์
อันนันซิ เอชัน่ โบสถ์ส่วนตัวของพระเจ้าซาร์ โบสถ์อาร์ คแอนเจน ไมเคิ ล ที่ เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ และเจ้าชาย
ทั้งหมด เข้าชมภายในโบสถ์ อสั สั มชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตามพระบัญชาของพระเจ้าอีวานที่3 เจ้าชายแห่ งมัส
โควี ภายนอกเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เป็ นภาพประวัติ
ของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรี ย พระบุตร พระจิต ภาพนักบุญที่ทาความดี ที่หลังการเสี ยชี วิตได้ไปอยูใ่ นสวรรค์ และไปถ่ายรู ป
เป็ นการปิ ดท้ายกับ ปื นใหญ่พระเจ้ ำซำร์ ทาด้วยบรอนซ์ น้ าหนัก 40 ตัน ระฆังพระเจ้ ำซำร์ น้ าหนัก 210 ตัน
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
ไปชมจั ตุ รั ส แดง เวที ข องเหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ในประวัติ ศ าสตร์ รั ส เซี ย สร้ า งในคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 17 ถ่ า ยรู ป กับ
สถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ได้แก่ วิหำรเซนต์ บำซิ ล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4จอมโหดด้วย
ศิลปะรัสเซี ยโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสี สัน สวยงามจนนักท่องเที่ยวเรี ยกกันว่าโบสถ์ลูกกวาด... หอนำฬิ กำ
ซำวิเออร์ เป็ นศิลปะแบบโกธิ ค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน... ห้ ำงกุม ห้างที่ใหญ่โตและ
สวยงาม จาหน่ายสิ นค้าหลากหลายชนิ ด เป็ นสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1895… สุ สำนเลนิน
เป็ นที่เก็บศพของเลนิน สร้างด้วยหิ นอ่อนสี แดง จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้ งที่ถนนอำรบัต ถนนคนเดินที่เป็ นย่านการค้า
แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้านค้า ของที่ระลึก ร้ านนัง่ เล่น อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์ บคั ร้ านนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปิ นมานัง่
วาดรู ปเหมือน รู ปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย (อิสระทำนอำหำรมือ้ ค่ำตำมอัธยำศัย)
เดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนดำมำเดียดำวำ เช็คอินรับบัตรที่นงั่ เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
กำตำร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 230 นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุ งโดฮำ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนฮำหมัด เปลี่ยนเครื่ องบิน

วันทีแ่ ปด
โดฮำ-กรุ งเทพฯ
08.15 กำตำร์ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 832 นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
18.50 เดินทางถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
วันเดินทำง/ค่ ำบริกำร
5-12 มี.ค. 61
19-26 มี.ค. 61

ผู้ใหญ่

เด็ก
เสริมเตียง

เด็ก
ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยว

68,900.68,900.-

68,900.68,900.-

67,900.67,900.-

6,900.6,900.-

อัตรำค่ ำบริกำรรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินกาตาร์แอร์เวย์ส รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เส้นทาง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มานสค์-มอสโคว์
 ค่าที่พกั ห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม
 ค่ ำทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ ำทัวร์ ท่ำนละ 55 USD
 ค่ายกกระเป๋ าในโรงแรมและสนามบิน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
เอกสำรในกำรเดินทำง และยืน่ วีซ่ำ
**หนังสื อเดินทำงไทยไม่ ต้องยืน่ วีซ่ำเมื่อเข้ ำประเทศรัสเซีย สำมำรถอยู่ได้ ไม่ เกิน 30 วัน**
 ใช้หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
กำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสารองที่นงั่ และส่ งอีเมลหรื อแฟกซ์กลับมายังบริ ษทั
 แนบสาเนาหนังสื อเดินทางมาพร้อมกับใบสารองที่นงั่
กำรชำระเงิน
 มัดจา ท่ำนละ 30,000 บำท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 ชาระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทาการ

กำรเปลีย่ นแปลงและกำรยกเลิก
 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่ำงน้ อย 45 วันทำกำร ไม่ ริบเงินมัดจำ
 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่ำงน้ อย 30 วันทำกำร ริบเงินมัดจำ
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 25 วันทำกำร หักค่ ำตั๋วเครื่องบินและค่ ำธรรมเนียม
 ยกเลิกก่อนวันเดินทางภำยใน 20 วันทำกำร ไม่ คืนเงินทั้งหมด
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขอืน่ ๆ
 แสงเหนือเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกๆ วัน และยากที่จะพยากรณ์ได้ล่วงหน้า และถึงแม้ว่าแสง
เหนื อปรากฏขึ้นแล้วก็ตามถ้าท้องฟ้ าไม่ใสพอและมีเมฆมากก็อาจจะมองไม่เห็ น ซึ่ งทั้งหมดนี้ ที่กล่าวมาเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั แต่เราก็จะพยายามอย่างสู งสุ ดในเวลาที่เอื้ออานวย เพื่อให้ท่านได้เห็นแสงเหนือในระหว่างที่
เดิ นทางกับ เรา ระยะเวลาในการเฝ้ ารอดู แสงเหนื ออาจจะน้อยลง หรื อต้องหยุดลงชั่วคราวเมื่ อสภาวะอากาศไม่
เอื้ออานวย ในกรณี มีหมอกหนา พายุหิมะ ฯลฯ ซึ่ งทั้งสองกรณี ที่กล่าวมาที่เป็ นสาเหตุให้ไม่เห็นแสงเหนื อ บริ ษทั ไม่
มีส่วนลดและไม่คืนเงิน
 กรุ๊ ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผเู้ ดินทางครบ 20 ท่ ำน ขึ้นไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก
หรื อเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง หากมีผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กาหนดไว้
 อัตราค่ าบริ ก ารคิ ดค านวนจากอัตราแลกเปลี่ ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุ บ ัน บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิ ง ค่าประกันวินาศภัย ภาษี
สนามบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั เดินทาง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถื อ
เป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วน
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน
อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริ ษทั
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิ น 12 ชัว่ โมง หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวัน
โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
 ในระหว่างท่องเที่ ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าจะบางส่ วนหรื อทั้งหมด ถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
 ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ได้ชาระให้กบั บริ ษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชี ยงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ ยืนยันการเดินทางได้
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริ ษทั แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ ต่ำงๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ ำทัวร์ เป็ นสำคัญ

