RUSSIA AURORA HUNTING
รัสเซีย มอสโคว์ มูรม์ ันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ตามล่าแสงเหนือ

9 DAYS 7 NIGHTS
เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63
ตามล่าแสงเหนือเต็มอิ่ม | นั่งรถสุนขั ลากเลือนและกวางลากเลื่อน | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ
| ล่องเรือแม่นา้ มอสโคว์ | ชมโชว์พระราชวังนิโคลัส| ขับขี่สโนว์โมบิล| เข้าชมพระราชวังฤดูหนาว

ราคาแนะนาเพียง

75,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์
วันที่ 2. มอสโคว์ – (บินภายใน) มูรม์ นั สค์ – พิพธิ ภัณฑ์เรือทาลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรียอ์ โลชา – ขับขี่สโนว์โมบิล – นาท่านตามล่า
แสงเหนือ
วันที่ 3. หมูบ่ า้ นซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้ – นั่งรถสุนขั ลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มูรม์ นั สค์ – นาท่านตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 4. มูรม์ นั สค์ – (บินภายใน) นครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมระบาพืน้ เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 5. ชมป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล - พิพธิ ภัณฑ์เฮอร์มเิ ทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคูก่ บั โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้
วันที่ 6. นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สูก่ รุงมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดนิ กรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหาร
ระหว่างล่องเรือแม่นา้ ใจกลางกรุงมอสโคว์
วันที่ 7. มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตรุ สั แดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์
วันที่ 8. IZMAILOVO MARKET – พิพธิ ภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพฯ
1

RUSSIA AURORA HUNTING

รัสเซีย มอสโคว์ มูรม์ นั สค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ตามล่าแสงเหนือ 9 D 7 N BY TG

[GQ3DME-TG017]

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – มอสโคว์
11.00 น.
14.00 น.
20.20 น.
่ ัก
ทีพ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย TG974
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุ งมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซี ย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

มอสโคว์ – (บินภายใน) มู รม
์ ั นสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทาลายน้าแข็งพลั ง
วันที่ 2 นิวเคลียร์ – อนุสาวรียอ์ โลชา – ขับรถสโนว์โมบิล – นาท่านตามล่าแสง
เหนือ
เช้า
.... น.
.... น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินมอสโคว์
ออกเดินทางสูม่ รู ม์ นั สค์ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
ถึ ง สนามบิน มูร ม์ ัน สค์ หลัง จากรับสัมภาระแล้ว โดยเมื อ งมู ร์มั น สค์ (Murmansk) เป็ น เมื อ งท่ าของรัฐ มูร ม์ ัน สค์ อ๊ อ บ-ลาสต์
(Murmansk Oblast) ตัง้ อยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมี แหลมโคลายื่ นไปในมหาสมุทร เป็ น เมืองที่ อยู่ติดกับประเทศ
ฟิ นแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็ นเมืองท่าที่สาคัญในการมุง่ หน้าออกสูอ่ าร์คติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมพิพิธภั ณฑ์เรือทาลายน้ํ าแข็งพลั งนิ วเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ ่น Lenin ซึ่งเป็ นเรือทาลาย
นา้ แข็งพลังนิวเคลียร์รุน่ แรก เปิ ดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจาการแล้ว ปั จจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ ยวได้เข้าชม
จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูรม์ นั สค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลานี ใ้ ช้ตดั นา้ แข็งเพื่อเปิ ดทางนา้ แข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า
โดยในปั จจุบนั ยังมีเรือทีปฏิบตั ิการตัดนา้ แข็งอยู่ ***กรณี ที่ไม่ สามารถเข้าชมพิพิธภั ณฑ์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นาท่าน
ถ่ายรู ปด้านนอกและคืนเงินจานวน 10 USD *** จากนัน้ นาท่านชมอนุ สาวรียอ์ โลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึน้ เพื่ออุทิศ
ให้กบั เหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกาลังเพื่อหยุดยัง้ การรุ กคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็ นรู ปปั้ นขนาดสูงถึง 35.5
เมตร สูงเป็ นอันดับสองของรัสเซี ยและมีนา้ หนักกว่า 5,000 ตัน จากนัน้ นาท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้
ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับลานนา้ แข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็ นประสบการณ์สดุ สนุกและเร้าใจเป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในช่วงหน้ าหนาวเท่านั้ น ซึ่ง แสงออโรร่ า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็ น
แสงสีเขียวที่พาดผ่ านท้องฟ้ ายามค่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถ
กาหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม***
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วันที่ 3

หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน –
มูรม
์ ันสค์ – นาท่านตามล่าแสงเหนือ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูห
่ มู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมูบ่ า้ นชาวพืน้ เมืองซามินี ้ ท่านจะได้สมั ผัสถึงวิถีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแต่งกายของชาวพืน้ เมืองซามิที่ใช้ชีวติ อาศัยอยู่ตงั้ แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนื อของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกน
ดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้ เดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่ า (Foxes) เพื่อ ใช้ประโยชน์ในการ
เดินทาง รวมทัง้ เป็ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูฟ
่ าร์มสุนัขพันธุฮ์ ัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนขั แสนรู ้ เป็ นพันธุท์ ี่ ฉลาดเฉลียวและ
แข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลีย้ งสุนขั พันธุน์ ี เ้ พื่อใช้ในการลากเลื่อนบนนา้ แข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สมั ผัส
ประสบการณ์น่ั งรถเทียมสุ นัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ ฟาร์มนี จ้ ะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพืน้ เมือง
กับบรรยากาศต้อนรับที่ แสนจะอบอุ่น สัมผัสประสบการณ์น่ั งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding)นาท่าน
เดินทางสูเ่ มืองมูรม์ ันสค์ (Murmansk)

บ่าย

ค่า

3

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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่ ัก
ทีพ

วันที่ 4
เช้า
.... น.
.... น.
กลางวัน

บ่าย

4

นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในช่วงหน้ าหนาวเท่านั้ น ซึ่ง แสงออโรร่ า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็ น
แสงสีเขียวที่พาดผ่ านท้องฟ้ ายามค่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถ
กาหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม***

มูรม
์ ันสค์ – (บินภายใน) นครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - พระราชวังแคทเธอรีน ้ เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
ชมระบาพืน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูน่ ครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
เดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์
รับประทานอาหารกลางวัน
** ในกรณี ที่ไฟท์ภายในออกเดินทางตอนเที่ ยง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น คืนเงินสดให้ท่านละ 15 USD ไว้
สาหรับซือ้ อาหารและเครื่องดื่มภายในสนามบิน **
้ (Pushkin) เมืองนี เ้ ป็ นที่ ประทับในฤดูรอ้ นของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สาคัญ
เดินทางสูเ่ มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน
เกิ ดขึน้ ในวัน ที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิ โ คลัสที่ 2 พร้อมสมาชิ ก ในราชวงศ์ถูก ควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิ วตั ิ ซึ่ ง
กลายเป็ นประวัตศิ าสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิน้ และราชวงศ์ โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นาเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
(Catherine Palace) ภายในพุชกิน้ วิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปั ตยกรรมผสมผสานโดยนาเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบ
โรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารู ปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้อง
อาพัน (Amber Room) ที่ ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ ้งสินค้า
พืน้ เมืองได้ตามอัธยาศัย
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ค่า

่ ัก
ทีพ

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
้ เมืองของชาวรั สเซีย ในพระราชวังนิ โคลั ส (Nicholas Palace) ที่ มีชื่อเสียงในการแสดง การ
จากนัน้ ชมการแสดงศิลปะพืน
เต้นรา การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจาชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการ
อาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็ นต้น
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า

ชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอ
แซค – ถ่ายรู ปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเข้าชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นที่ คมุ ขังนักโทษทางการเมืองเป็ นป้อ ม
ปราการที่ สร้างขึน้ พร้อมๆ กับนครเซ็ น ต์ปีเตอร์สเบิร ก์ ปั จ จุบัน ใช้เป็ น สุสานที่ เก็บพระศพของสมาชิ ก ในราชวงศ์ โรมานอฟทุก
พระองค์ จากนัน้ นาเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และใหญ่ เป็ น
ลาดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสสสวยงาม รู ปเขียนไอคอน โบสถ์ศกั ดิส์ ิทธิ์แห่งนี เ้ ป็ นที่ นับถื อของชาวเมืองอย่าง
มาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี เ้ คยใช้
เป็ นที่รบั รองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซี ย ปั จจุบนั พระราชวังนี ไ้ ด้ถูกใช้เป็ น
เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลา้ ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ ภาพเขียนของ
จิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปี กัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ สวยที่ สดุ และใหญ่ ที่สดุ
ของโลกแห่งหนึ่ง จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่ สร้างขึน้ บนบริเวณที่ พระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา นาท่านต่อไปยัง ถนนช้
อปปิ ง เนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนนัน้ ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ ป็ นถนนย่านการค้าสายหลักในเซนท์ปีเตอร์เบิรก์ ให้
ท่านได้เลือกซือ้ สินค้านานาชนิดเป็ นของที่ระลึก
อิสระอาหารต่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า

นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุ งมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอส
วันที่ 6 โค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหารระหว่า ง
ล่องเรือแม่นา้ ใจกลางกรุ งมอสโคว์
เช้า
.... น.

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟเพื่อเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ นาท่านขึน้ รถไฟ SAPSAN TRAIN (ใช้เวลาประมาณ 4
ชั่วโมง)
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.... น.
กลางวัน
บ่าย

เดินทางถึงกรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมสถานี รถไฟใต้ ดิน กรุ งมอสโค ถื อ ได้ว่ามีความสวยงามมากที่ สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการ
ตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ มีจดุ เริม่ ต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึน้ มาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต
ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนนั้ เป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่ สร้างขึน้
เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงมอสโคว์ จากนัน้ นาท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพ
ด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดย
พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี จากนัน้ นาท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาว
ประมาณ 1 กม. เป็ นทัง้ ย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุน่ ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารมากมาย และยังมีศิลปิ นมานั่งวาดรู ป
เหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย

ค่า

นาท่าน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รั บประทานอาหารระหว่างล่ องเรือไปตามแม่ น้า Moskva
ดื่มด่ารั บบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอั นคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่ ง
แม่นา้ เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

่ ัก
ทีพ

วันที่ 7
เช้า

6

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหาร
เซนท์บาซิล – ละครสัตว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การ
เดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่ มีประชากรหนาแน่นที่ สดุ ในยุโรป นาท่านชม
จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัตศิ าสตร์ของรัสเซี ยไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิม
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ฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานที่ แห่งนี ใ้ ช้จัดงานในช่วงเทศกาล
สาคัญ ๆ เช่ น วันปี ใหม่ วัน ชาติ วันแรงงาน และวัน ที่ ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจั ตุรสั แดงเป็ นที่ ตงั้ ของกลุ่ม
สถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่ มีสีสนั สวยงาม
สดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิ าซาวิเออร์ ตัง้ อยู่บนป้อมสปาสสกายา
เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม นา้ หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995
ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่ เก่าแก่ของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ายสินค้าจาพวก
แบรนด์เนม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง นา้ หอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมี
ศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่

กลางวัน
บ่าย

7

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสูภ่ ายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์
ปี เตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ปั จจุบนั เป็ นที่ ประชุมของรัฐบาลและที่ รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ นา
ท่านสูจ่ ตั รุ สั วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอี วาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จากนัน้
ชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิ ดความ
ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปื นใหญ่ ที่สดุ ในโลกที่ ยังไม่เคยมีการใช้ยิง
เลย ทาด้วยบรอนซ์นา้ หนัก 40 ตัน (หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นาเข้าชมพิพิธภั ณฑ์
อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็ น พิพิธภัณฑ์ที่ เก่ าแก่ที่ สดุ ของรัสเซี ย เพื่ อเป็ น ที่ เก็ บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีคา่ ที่ดีที่สดุ ของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
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ค่า

่ ัก
ทีพ

ที่ 20 พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่ สมบูรณ์แบบ ซึ่งอี ก 2 ที่ อยู่ที่
อังกฤษ และ อิหร่าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมการแสดงละครสั ตว์ (Circus) เป็ น การแสดงของสัตว์แสนรู ท้ ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชี พ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ
ช่วงหลังอีก 45 นาที จากนีย้ งั มีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ตา่ งๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณี ละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้ การ
งดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงืน 1,000 บาท***
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 IZMAILOVO MARKET – พิพธิ ภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน
เช้า

กลางวัน

ค่า

8

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื อ้ สินค้าพืน้ เมืองนานาชนิด ในราคาที่ ถูก
ที่สดุ อาทิเช่น นาฬกิ ารัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกู ดก, ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย นาท่านสูเ่ ข้า พิพิธภั ณฑ์
อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้
ดวงดาวต่างๆ ซึ่ งพิพิธภัณฑ์แห่ง นี ้ จะจัดแสดงเกี่ ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ ยวข้อ งกับ
อวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวัตศิ าสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึน้ สู่อวกาศและดวงจันทร์ตงั้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สิ่ง
จัดแสดงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชิน้ ส่วนยานอวกาศ รวมทัง้ สุนขั ที่เคยขึน้ ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเดินทางสู่เนิ นเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่ สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโคว์ได้ทงั้ เมืองและสามารถ
มองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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19.00 น.
22.00 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้วยสายการบินไทย TG975
*** คณะออกเดินทางวันที่ 25มี.ค. 63 ออกเดินทางกลับเวลา 22.05 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น.***

วันที่ 9 กรุ งเทพฯ
10.50 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง

RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว์ มูรม์ ันสค์
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ตามล่าแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

09 – 17 ธ.ค. 62

79,900

79,900

79,900

79,900

54,850

6,900

18 – 26 ธ.ค. 62

79,900

79,900

79,900

79,900

54,850

6,900

26 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63

89,900

89,900

89,900

89,900

58,850

8,900

28 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63

89,900

89,900

89,900

89,900

58,850

8,900

30 ธ.ค.62 – 7 ม.ค. 63

89,900

89,900

89,900

89,900

58,850

8,900

15 -23 ม.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

25 ม.ค. – 02 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

30 ม.ค. – 07 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

06 – 14 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

08 – 16 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

15 – 23 ก.พ. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

4 – 12 มี.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

11 – 19 มี.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900
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18 – 26 มี.ค. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

25 มี.ค. – 02 เม.ย. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

54,850

6,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่ นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่ นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่ องเที่ ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อ งให้ก ารดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ อ งจากการเดิน ทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู กค้ าท่ านใดสนใจ ซื้อประกั น การเดิน ทางส าหรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
่ เติมกับทางบริษัทได้
เพิม
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8.
9.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ สาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
้ , ค่ารักษาพยาบาล
และค่าน้าหนั กเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน
กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่ สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (48 ดอลล่าร์สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลล่าร์สหรัฐ)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
้ จริง
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน
่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.
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ทางบริษัทได้สารองที่ น่ งั พร้อ มชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิก ทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ ารเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่อ งบินท าการออกแล้ว แต่ท่ านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์เรีย กเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
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3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่ จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ น ผูท้ ี่ มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่ นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

***กรณีที่จาเป็ นต้องมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ อาจจะจาเป็ นต้องออกตั๋วล่ วงหน้ าก่อนเดินทางเป็ นเวลา 4
้ ตามจริง***
เดือนก่อนเดินทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน

2.

แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

***กรณีที่จาเป็ นต้องมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ อาจจะจาเป็ นต้องออกตั๋วล่ วงหน้ าก่อนเดินทางเป็ นเวลา 4
้ ตามจริง***
เดือนก่อนเดินทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัท ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่ อ งจากเกิ ดความเสีย หายต่อ ทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่ น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิน ทางของท่ า น ไปยั ง คณะต่อ ไปแต่ ทั้ง นี ท้ ่ านจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคืน ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่ นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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4.
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โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่ มีขนาดกะทั ดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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