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สักครั้งในชีวิตกับการดูแสงเหนือ (Aurora Borealis) ที่ขั้วโลกเหนือในเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย 

ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์เพชรและอาร์เมอร์รี่แชมเบอร ์

ชมละครสัตว์ Circus ล่องเรือชมเมืองพร้อมทานอาหารค่่า และ ชมสถานีรถไฟท่ีสวยที่สุดในโลก ที่ กรุงมอสโคว์   

ชมความอลังการของพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังเฮอรม์ิเทจ และ พระราชวังแคทรีน  

และร่วมทานอาหารค่่ากาล่าดินเนอร์ที่พระราชวังนิโครลัส และชมบัลเล่ต์แบบฉบับรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก          

สนุกกับกิจกรรมเมืองหนาว สโนว์โมบิล นั่งรถเลื่อนกวางเรนเดียร์ ที่หมู่บ้านซามิ 

 ตามล่าหาแสงเหนือเต็มอิ่ม 2 คีน ที่เมือง มูรมานสก์  

 

   

  

 

      

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
   
 
 
 
 

  

รัสเซีย แสงเหนือ 

เดินทาง : จันทร์ที่ 4 – อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562  (9 วัน)  

                           

 

บริษทั ชยัทวัร ์จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
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01. จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562                     กรุงเทพฯ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
 
 

07.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (Row T) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก        
09.30 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK375  (6.45 ชม.) 
13.15 น.  ถึงสนามบินดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (พกัเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง) 
15.30 น.   ออกเดินทางตอ่โดยเที่ยวบิน EK175 (6.15 ชม.) 
20.45 น.  ถึง สนามบินปลูโกโว เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St’Petersburg)  น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
ที่พกั      KEMPINSKI HOTEL MOIKA 5 * (พกั 3 คืน)  หรือเทียบเทา่  
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02. อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562        พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชมบัลเล่ต์ 

 

03. พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562                  พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล 

 

 

 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางไปชม พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace)  หรือ พระราชวงัเปโตรโวเรทส์  (Petrodvorets) (33กม. / 45 นาที)   ซึง่
เป็นพระราชวงัฤดรู้อนของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเมือง ริมฝ่ังอ่าวฟินแลนด์ งดงามด้วยน า้พทุี่ประดบัประดา
ด้วยรูปปัน้สบีอรนซ์ ออกแบบโดย ฟรานเชสโก ราสเทรลลี ่และเลอ บรอง (ในฤดหูนาวน า้พจุะปิด)  ภายในพระราชวงัตกแต่งอย่าง
งดงามด้วยลวดลายแกะสลกัปิดทองตาม ศิลปะแบบบารอค  อาคารหลกัของพระราชวงัตัง้อยู่ในต าแหน่งที่สงูที่สดุของแนวภเูขา
ธรรมชาติทางทิศใต้พระราชวังถูกออกแบบให้ขนาบข้างด้วยสวนสวย โดยมีสวนตอนบน บนทุ่งของฝ่ังทะเลสนัภูเขากับสวน
ตอนลา่ง ที่ยื่นจากสว่นปลายของภเูขาไปยงัทะเล  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางกลบัเข้าสูต่วัเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ชม พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage) หรือ พิพิธภณัฑ์เฮอมิเทจ (33กม. / 45 นาที)   
ที่มีห้องตา่งๆ ถึง 1,050 ห้อง โดย พระนางแคทเธอรีนมหาราช โปรดให้สร้างขึน้ เพื่อเก็บสะสมงานศิลปะต่างๆ ในปัจจุบนัถือได้ว่า
เป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก็บสมบตัิอนัล า้คา่ของราชวงศ์โรมานอฟและของโลก รวมทัง้ภาพเขียนจิตรกรเอกของโลก อาทิ ดาวินชี ราฟาแอล 
จนมีผู้กลา่วว่า ถ้าท่านชมงานศิลปะที่มีอยู่ชิน้ละ 1 นาที ท่านจะต้องใช้เวลานานถึง 5 ปีจึงจะสามารถชมได้หมด มีหินเทอคอยซ์  
แก้วคริสตลั และงานหตัถกรรมอีกมากมาย 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร ชม บัลเล่ต์รัสเซีย อันมีช่ือเสียงก้องโลก นอกจากลีลาอันอ่อนช้อยสวยงามของนักแสดงและความไพเราะของ
เสยีงดนตรีแล้วทา่นจะตื่นตากบัการตกแตง่ภายในโรงละครอนัตระการตา 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู ่เมืองพุชกิน (Pushkin)  ( 27 กม. / 40 นาที) ชม พระราชวังแคทเทอรีน (Ekaterina Palace) พระราชวงัฤดรู้อน ของ
พระนางแคทรีนมหาราชที่ทรงโปรดให้สร้างขึน้เมื่อ ค.ศ.1718 โดยใช้ทองค ากว่าร้อยกิโลกรัมในการตกแต่งจนได้รับการกลา่วขาน
วา่เป็นพระราชวงัที่หรูหราที่สดุในรัสเซีย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ห้องอมัพนั  (Amber Room) ที่ได้รับการซอ่มแซมเป็นเวลาหลายปี  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เข้าชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter & Paul Fortress) ซึง่เป็นจดุศนูย์กลางอ านาจตัง้แตเ่ร่ิมสร้างเมือง และเป็นที่ตัง้ของโบสถ์
เซนต์ปีเตอร์ ที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ รวมทัง้พระเจ้าซาร์องค์สดุท้ายด้วย    
อาหารค า่ที ่พระราชวงันิโครลสัและชมการแสดงพืน้เมืองอนัสนกุสนานและสวยงามตามแบบฉบบัรัสเซี่ยนขนานแท้    
 
 
 



รัสเซีย แสงเหนือ EK        4 

 

04. พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562                   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มูรมานสก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
ชม มหาวิหารเซนต์ไอเซค (St.Isaacs Cathedral) ที่มีโดมขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี 
ออกแบบและควบคมุการก่อสร้างโดย สถาปนิกชาวฝร่ังเศส โอกุสต์ เดอ มงแฟร์ร็อง (Auguste de Montferrand) ภายนอกเด่น
สง่าด้วยเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยรอบ  ตกแต่งภายในบริเวณด้วยหินธรรมชาตินานาชนิดหลากสีสนั และที่มีค่ายิ่ง  คือ  ภาพ
ไอคอน (Icon) ที่อยูห่น้าแทน่บชูา น าทา่นถ่ายรูปกบั โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) หรือโบสถ์
แห่งการคืนชีพ ตัง้อยู่ริมคลอง Griboedov สร้างเมื่อศตวรรษที่ 17 ใช้เวลาก่อนสร้างนานกว่า 20 ปี พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 
สร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงพระบิดา หรือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถกูลอบปลงพระชนม์บริเวณนี ้ในปี ค.ศ. 1881 ตวัโบสถ์เป็นงาน
ศิลปะแบบรัสเซียดัง้เดิม ประดบัประดาด้วยโมเสจพร้อมกบัรูปภาพโมเสจขนาดใหญ่ยกัษ์  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสูส่นามบินปลุโกโว (เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 
17.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน SU 6345 (1.55 ชม.) 
19.25 น. ถึงสนามบิน เมืองมูรมานสก์ (Murmansk)  เป็นเมืองทา่ตัง้อยูใ่นเขต Arctic Circle ในคาบสมทุรโคลา่ ทางตอนเหนอื
ของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวนัตกติดกบัประเทศฟินแลนด์ และถ้าเดินทางด้วย
รถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง ก็จะถึงชายแดนของนอร์เวย์ และฟินแลนด์ 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร พิเศษเมนขูาปยูกัษ์คมัชคัก้า   
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21.30 น. ไปชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุง่หิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดทา่นจะพบกบัสิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดไูด้
เฉพาะพืน้ที่ภายในรัศมี 300 กม.จากขัว้โลกเท่านัน้ *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่
สามารถก าหนดหรือทราบลว่งหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั ***  
ที่พกั  AZIMUT HOTEL MURMANSK 4 * หรือเทียบเทา่ (พกั 2 คืน)   
 

5. ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562                    มูรมานสก์ –  หมู่บ้านซามี่ 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
น าท่านถ่ายรูปกบั เรือทําลายนํา้แข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear powered Icebreakers รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือท าลายน า้แข็งพลงั
นิวเคลยีร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ.1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลบัมาใช้ช่ือเดิมหลงัจากการ
ล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึง่ได้ปลดระวางและจอดเทียบทา่ให้นกัทอ่งเที่ยวได้เข้าชมอยูท่ี่เมืองมรูมานสก์นี ้ขณะที่รุ่นอื่น ๆ ถดัมา 
เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput ยงัปฏิบตัิการอยู่ในทะเลอาร์คติกเพื่อเปิดทางให้กบัเรือเดินสมทุรในการขนสง่สินค้า และบางล าก็ใช้
การน านกัทอ่งเที่ยวไปส ารวจขัว้โลกเหนือ North Pole  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสู ่หมู่บ้านซามี่ (Sami village) ซึง่ต้องนัง่รถออกจากตวัเมืองไปประมาณ 2 ชัว่โมง ชาวซามี่เป็นชนเผ่าพืน้เมืองดัง้เดิม มี
อาชีพลา่สตัว์ ในหมูบ้่านมีกวางเรนเดียร์ และสตัว์เมืองหนาวรวมไปถึงกิจกรรมที่นา่สนใจมากมาย สนกุกบักิจกรรมตา่งๆ (กิจกรรม
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) นัง่รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน**หากหิมะตกแล้วยงัไม่หนาพอที่ลากเลื่อนจะเปลี่ยนเป็นขบัรถ ATV 
แทน***, ให้อาหารกวางเรนเดียร์ , ร่วมกิจกรรมเลน่เกมส์แบบพืน้เมือง อาทิ ชกัเยอ่ เตะบอล ,ใสชุ่ดพืน้เมืองถ่ายรูปกบัมมุสวยๆใน
หมูบ้่าน ได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางกลบัเมืองมรูมานสก์  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
20.00 น. ไปชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุง่หิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดทา่นจะพบกบัสิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดไูด้
เฉพาะพืน้ที่ภายในรัศมี 300 กม.จากขัว้โลกเท่านัน้ *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ               
ไมส่ามารถก าหนดหรือทราบลว่งหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั ***  

 

06. เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562               มูรมานสก์ – มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน 
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
ชม พิพิธภัณฑ์เร่ืองราวท้องถิ่น Museum of local Lore จัดแสดงเร่ืองราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ที่เข้ามาตัง้ถ่ินฐานตัง้แต่                 
ปีค.ศ.1574 และข้อมลูเก่ียวกบัภมูิศาสตร์ของเมือง การเมืองการปกครอง และวิวฒันาการของประชากรที่เมืองนี  ้
11.00  น.  น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน   
อาหารกลางวนัแบบ Box Launch 
13.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน SU1321 (2.20 ชม.) 
15.30 น. ถึงสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) กรุงมอสโคว์   
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16.30 น.  น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั จากนัน้ น าชม สถานีรถไฟใต้ดิน (Metro Station) หลายๆ สถานีตกแตง่ด้วยภาพโมเสครูปแบบสสีนั
สวยงาม บางแหง่ตกแตง่ด้วยหินออ่นสขีาว และโคมคริสตลังดงาม   
ที่พกั   RADISSON BLU ROYAL HOTEL   5 * (พกั 2 คืน) หรือเทียบเทา่     

 

19.00 น. น าทา่นลงเรือ Radisson ลอ่งแมน่ า้ Moskva ของกรุงมอสโคว์ ชมความงามยามเย็นของสองฝ่ังข้างทางของกรุงมอสโคว์
ที่สวยงาม หากพระอาทิตย์ตกแล้วสองข้างทางจะประดบัตกแต่งไฟหลากสีเป็นที่น่าประทบัใจ (ในฤดหูนาวแม่น า้จะเป็นน า้แข็ง) 
พร้อมรับประทานอาหารค ่าบนเรือ  
 
 
 
 
 

 

07. อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562          พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารเซนต์บาซิล  

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแหง่นครเคียฟ เจ้าชายยริู โดลโกรูกี มีรับสัง่ให้สร้าง
เพื่อใช้ป้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเช่ือของชาวรัสเซีย เครม
ลนิคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ และเป็นที่ตัง้สถานที่ส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงั
ของอีวานมหาราชและสิง่ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ชม  พิพิธภณัฑ์เพชร  (Russia Diamond Fund) ตัง้อยู่ในพระราชวงัเครมลิน 
เป็นท่ีรวบรวมอญัมณี,เคร่ืองประดบั,ก้อนทองค า ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ ทีรั่สเซียรวบรวมตัง้แตส่มยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 
ปี คศ.1719 ชม  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิผ
พิพิธภณัฑ์นีเ้ป็นสถานท่ีเก็บสมบตัิล า้คา่กวา่ 4,000 ชิน้ เช่น ศาสตราวธุตา่งๆ เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เสือ้เกราะที่ใช้รบในสมรภมูิ 
เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัตริย์พระเจ้าซาร์และซารีนา่ซึง่หาดไูด้ยากยิ่ง  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
ชม จัตุรัสแดง (Red square) ศนูย์รวมสถาปัตยกรรมของรัสเซียเป็นลานที่มีกิจกรรมและมีคนมาเที่ยวมากที่สดุของกรุงมอสโคว์ 
และรวบรวมความงามของสถาปัตยกรรมรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นพระราชวงั หรือจะเป็นโบสถ์วิหารตา่ง ๆ  ถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนต์

บาซิล (St. Basil’s Cathedral) หนึง่สถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลกัษณะเป็นโดม
รูปหวัหอม สสีนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยก าแพงเครมลิน สร้างขึน้โดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อ
เป็นอนสุรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน  
ช้อปปิง้ ณ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) เป็นห้างที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงมอสโคว์ ก่อสร้างขึน้ในปีค.ศ. 1895 ตัง้อยูใ่นยา่นจตัรัุสแดง มี
สนิค้าให้เลอืกซือ้กนัหลากหลายชนิด  
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อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าทา่นชมละครสตัว์รัสเซีย  (Circus)  ซึง่เป็นต้นต ารับของละครสตัว์โลก  
 

 

 

 
 

 

08. จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562              มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  - จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์  

อาหารเช้าที่โรงแรม  
ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สดุในรัสเซียและสงูที่สดุในโลก 
ตัง้อยูต่ัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึน้ในสมยัของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนสุรณ์
แหง่ชยัชนะและแสดงกตญัญตุาแดพ่ระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึง 45 ปี  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   
น าท่านสู ่จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ ได้กว้าง
มาก และเป็นสถานท่ีที่เลนิน ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ช่ือดงัของรัสเซียในอดีตพกัอาศยั ซึ่งปัจจุบนัมีรูปปัน้เลนินอยู่ในบริเวณนี ้และ
ยงัเป็นสถานท่ีตัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว์ อีกทัง้ยงัเป็นจดุชมววิมองเลยจากสนามกีฬาออกไป จะพบคอมเพลก็ซ์ตกึระฟ้า Seven 
Sisters หรือ ตกึ 7 แหง่สงูเสยีดฟ้า รูปทรงเหมือนขนมเค้ก สถาปัตยกรรมสตาลนิสไตล์  รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนบารอก
และโกธิก ใช้เทคโนโลยีการสร้างอาคารสูงจากอเมริกา  สร้างเพื่อให้มีตึกที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด และเพื่อแสดงอ านาจให้
ประชาชนเห็นความยิ่งใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ โดยได้แนวความคิดมาจากตกึสงู เหมือนที่สร้างทีเ่มืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์   
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
  
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น.  น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน โดโมเดโดโว 
23.50 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK132  (5.25 ชม.)  
 

09. อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562                      กรุงเทพฯ   
 

06.15 น.  ถึงสนามบินดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (พกัเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง) 
09.30 น.   ออกเดินทางตอ่โดยเที่ยวบิน EK372 (6.10 ชม.)  

18.40 น.   ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ   
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หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 

รายละเอียดค่าบริการ              

 

อัตราคา่บรกิาร  ตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าทวัร์ รวมทัง้สิน้ 

ทา่นละ (พกัห้องคู)่ Economy 33,000 .- บาท 106,000 .- บาท 139,000 .- บาท  
ทา่นละ (พกัห้องคู)่ Business 110,000 .- บาท 106,000 .- บาท 216,000 .- บาท  
พกัเดี่ยวเพิม่ทา่นละ - 19,000 .- บาท - 

 

***หมายเหต ุ  - ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น ราคาอาจเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ีจอง  
 - อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น  

อัตรานี้รวม  

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ทศันาจร โดยสายการบินเอมิเรสต์และสายการบิน,  Aeroflot (SU)   
 04NOV EK375    BKK-DXB 09.30-13.15 
   04NOV EK175    DXB-LED 15.30-20.45  
  07NOV SU6345  LED-MMK 17.30-19.25   
  09NOV SU1321  MMK-SVO 13.10-15.30    
 11NOV EK132    DME-DXB 23.50-06.15 
 12NOV EK372    DXB-BKK 09.30 -18.40 

2. คา่โรงแรมที่พกัพร้อมอาหารเช้า ตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  หรือเทียบเทา่ 
3. คา่อาหารตามรายการ 
4. น า้ดื่มบนรถพร้อมของวา่งบริการบนรถ  
5. คา่พาหนะน าเทีย่วรถโค๊ช 49 ท่ีนัง่  พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
6. คา่ภาษีสนามบินและคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้   
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,500,000 บาท  (อายเุกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงคร่ึงหนึง่) 
8. มคัคเุทศก์ชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  
9. คา่ทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก์  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่หนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆ อาทิ อาหาร เคร่ืองดื่มพิเศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

ส ารองการเดนิทาง 

1. ส ารองที่นัง่ลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั พร้อมยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นวีซา่และเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท 
2. สว่นท่ีเหลอืกรุณาช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 
3. กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง  
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