
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Love Russia มอสโคว ์มูรม์สัค ์
8 วนั 5 คนื 
 

 ตามลา่หาแสงเหนือ ทีเ่มืองมูรม์นัสค ์
 ชมวถิชีวีติของชาวพืน้เมือง ณ หมูบ่า้นซาม ิ 
 สมัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น แบบชาวพืน้เมือง 
 ชมความน่ารกัของสุนัขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้ 
 ชม อนุสาวรยีอ์โลชา ทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพั 
 ชม จตุรสัแดง เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี  
 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ อกีหน่ึงสญัลกัษณท์ีส่ าคญัของรสัเซยี 
 ชม พระราชวงัเครมลนิ สมัผสัความยิง่ใหญ่และความสวยงาม 
 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม ย่านการคา้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง  
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เตหะราน 
 
20:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์S 

สายการบนิ Mahan Air โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 
- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมร่ดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

 
23:35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยเทีย่วบนิที ่W5050 
 
 

 
 
วนัที ่2  เตหะราน - มอสโคว ์- จตัุรสัแดง - หา้งสรรพสนิคา้กุม 
 
03:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
07:15 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5084 
 
10:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน วนูโคโว หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ย น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงมอสโคว ์เมืองหลวงของรสัเซยี และยงัครองอนัดบัเมืองที่ใหญ่ทสีุดของ
ยุโรปมีประวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม จตัุรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อวีานที่ 3 
เพื่อเป็นสถานที่จ ัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ 
อนุสรณส์ถานเลนินหรอืสุสานเลนิน Lenin Mausoleum ซึง่เก็บรกัษารา่งของวลาดมีีร ์เลนิน ผูน้ า
คนส าคญัของคอมมิวนิสต ์และเปิดใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้และ วหิารเซนตบ์าซลิ 
Saint Basil's Cathedral แห่งนี้ ก็จะถอืว่ามาไม่ถึงประเทศรสัเซยี เป็นอาสนวิหารของศาสนจกัรออรโ์ธ
ดอกซร์สัเซยี สรา้งโดยซารอ์วีานที ่4 หรอืซารอ์วีานจอมโหด เพื่อฉลองชยัชนะเหนือพวกมองโกลทีก่รธีาทพั
มาเมืองคาซาน เมื่อปี ค.ศ. 1552 ผลจากชยัชนะคร ัง้นีท้ าใหร้สัเซยีสามารถรวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผ่น จงึสรา้ง
มหาวหิารแห่งนี้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1555 มหาวิหารเซนตบ์าซลิมีรูปทรงที่ไม่เหมื อนโบสถอ์ืน่ คือมีโดม 8 โดม
ลอ้มรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดว้ยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบรสั เซียโบราณอันไดร้บัอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่ เป็นโดมทรงหัวหอมกับ
สถาปัตยกรรมที่เรยีกกนัว่ารสัเซยีนกอธกิ หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธพิลจากยุโรปตะวนัตก ผลลพัธท์ี่
ออกมาจึงกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนก าลงัลุกไหมบ้นปลายล าเทียน ส่งความโชติชว่งชชัวาลยเ์ป็น



3 | ห น้ า  
 

เครือ่งบูชาเทพเจา้บนสวรรค ์มหาวหิารนีไ้ดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ปอสตนิ์ค ยาคอฟเลฟ Postnik 
Yakovlev และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร ือ่งเล่าสืบต่อกนัว่า ซารอ์ีวานที่ 4 ทรงพอ
พระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีม้าก จงึมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกั
ดวงตาทัง้สอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิ่งที่สวยงามกว่านี้ไดอ้ีก การกระท าในคร ัง้น้ันของพระ
เจา้อีวานที่  4  จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานผู ้โหดรา้ย Ivan The Terrible อิสระท่านชอ้ปป้ิงที ่
หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสินคา้ทีเ่ก่าแก่ที่สุดในเมืองมอสโก แต่มีชือ่เสียงในเร ือ่งงสินคา้อนัมี
ใหเ้ลอืกซือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสนิคา้กุมหรอือกีสถานทีห่น่ึงทีม่ีสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของ
เมืองนี้ หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวั
อาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ัน้ มีรา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรบัใหผู้ท้ี่เดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถึง 
200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที่น่ีอาจจะมีทัง้รูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่ส าคญั
ตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กุม มีการจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภค 
เชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน สินคา้ที่มีชือ่มียี่หอ้ เครือ่งส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ที่เป็นประเภทของที่
ระลกึซึง่มีใหเ้ลอืกกนัอย่างหลากหลายทเีดยีว 

 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Izmaylovo Gamma หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่3  มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- หมูบ่า้นซาม ิ- Snow Mobile - ตามลา่หาแสงเหนือ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ...................... ** โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อาจมกีารสลบั
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และสภาพอากาศ ** 
 

........น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน .......... โดยสายการบนิ .......... เที่ยวบนิที่ ........  (ระยะเวลาประมาณ 2:20 
ช ัว่โมง) 
 

........น.  เดนิทางถึง เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมูรม์นัสค ์Murmansk ซึง่เป็นเมือง
ท่าของรฐัมูรม์นัสคอ์อ๊บลาสต ์Murmansk Oblast อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายืน่ไป
ในมหาสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วยซ์ ึง่เป็นเมืองท่าที่ส าคญัในการมุ่งหนา้ออกสู่
อารค์ตกิ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ หมู่บ ้านซามิ Sami Village ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี้ ท่านจะไดส้ ัมผัสถึงวิถีชีวิต 
ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิทีใ่ชช้วีิตอาศยัอยู่ต ัง้แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถึชวีติดัง้เดิม ชมสตัวเ์มืองหนาว 
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เชน่ กวางเรนเดยีร ์Reindeer หมาป่าFoxes เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการเดินทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ  
และสมัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น Reindeer Sledding แบบชาวพืน้เมือง
ซามิ จากน้ันใหท่้านไดส้นุกตื่นเตน้กบัการ ขบัรถสโนโมบิล Snow Mobile ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถ
ขบัรถไปบนหมิะ ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณส์ุดสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยิ่ง ** กจิกรรมนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากหมิะไมต่กขอสงวนสทิธท์ีจ่ะตดัออกจากโปรแกรม ** 

 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรอื แสงออโรรา่ Aurora Borealis เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึง่แสงจะ
ปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิมส่ามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ** 

 
 

 
 
ทีพ่กั   Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่             
 
 
วนัที ่4 อนุสาวรยีอ์โลชา - พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน ้าแข็ง - ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้- ตามลา่หาแสงเหนือ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 จากน้ันน าท่านชม อนุสาวรยีอ์โลชา Alyosha Memorial ที่สรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพั 
ของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลงัเพื่อหยุดยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถงึ 35.5 
เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรสัเซยีและมีน ้าหนักกว่า 5,000 ตนั และเยีย่มชมสวนสาธารณะทีม่ีความสวยงาม 

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จาก น้ั นน า ท่ านชม  พิพิ ธภ ัณฑ ์เร ือท าลายน ้ าแข็ งพล ังนิ วเคลีย ร  ์Nuclear Powered 
Icebreakers รุน่ Lenin ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียรร์ุน่แรก เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได ้
ปลดประจ าการแลว้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้หนั้กท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูรม์นัสค ์
Murmansk ในอดีตเรอืล านี้ใชต้ดัน ้าแข็งเพื่อเปิดทางน ้าแข็งใหเ้รอืเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยใน
ปัจจุบนัยงัมีเรอืทีปฏิบตัิการตดัน ้าแข็งอยู่ น าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบีเรยีน ฮสักี ้Siberian 
Husky Farm ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ี่ฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยั
อยู่ในเขตเมืองหนาวซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสุนัขพนัธุนี์ ้เพื่อใชใ้นการลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหมิะ ใหท่้านได ้
สมัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมสุนขัฮสักีล้ากเลือ่น Husky Sledding โดยทีฟ่ารม์นีจ้ะบรกิารตอ้นรบั
ท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัที่แสนจะอบอุ่น ** กิจกรรมนี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ หากหมิะไมต่กขอสงวนสทิธท์ีจ่ะตดัออกจากโปรแกรม ** 

 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรอื แสงออโรรา่ Aurora Borealis เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึง่แสงจะ
ปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
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ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิมส่ามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ** 

 
 

 
 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่             
 
วนัที ่5  เมอืงมูรม์นัสค ์- มอสโคว ์- วหิารเซนตซ์าเวยีร ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มูรม์นัสค ์ 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
........น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ..................... โดยสายการบิน .......... เที่ยวบินที่ ........ (ระยะเวลา

ประมาณ 2:20 ช ัว่โมง) 
 

........น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  
 

จากน้ันแวะถ่ายรูปกบั วหิารเซนตซ์าเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวหิารทีส่ าคญัของนิกายรสัเซยี
นออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธกีรรมที่ส าคญัระดับชาติ สรา้งเป็นที่ระลึกถึงพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 ที่
สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได ้พิเศษ..ถา้มีเวลา น าท่าน ล่องเรือตดัน ้ าแข็ง Moscow 
Icebreaker River Cruise by Radisson Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้ามอสกาวา Moskva 
ดืม่ด ่าบรรยากาศในชว่งฤดูหนาวโดยอาจมีหิมะและน ้าแข็งเต็มในแม่น ้าทัง้สองขา้งทาง ** เป็นโปรแกรม
เสรมิมคี่าใชจ้่ายสอบถามมคัคุเทศก ์การล่องเรอืขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดู
หนาว และในกรณีน ้าในแมน่ ้ากลายเป็นน ้าแข็งทีห่นามากจนท าใหไ้มส่ามารถลอ่งเรอืได ้** 

  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Izmaylovo Gamma หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่6  พระราชวงัเครมลนิ - สถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์- ถนนอารบตั 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace บนทีด่ินกรรมสทิธิข์องแกรนดป์รนิซ ์ซึง่ได ้
จดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทมีสถาปนิกภายใตก้ารบรหิารจดัการ
ของคอนสแตนติน ธอน พระราชวงัเครมลินมีเจตนาที่จะตอกย า้ถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอตัตาธปิไตย
รสัเซยี คอนสแตนตนิ ธอน ยงัเป็นสถาปนิกของเครมลนิอารม์ร ีและมหาวหิารพระครสิตผู์ไ้ถ่พระราชวงัเครม
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ลินเดิมเคยเป็นพระต านักของซารใ์นมอสโก การก่อสรา้งพระราชวงัรวมไปถึงขั้นตอนการระเบิดอดีต
พระราชวงัสถาปัตยกรรมบาโรกในบรเิวณดงักล่าว ซึง่ออกแบบโดยรสัเตรลลี และครสิตจกัรนักบุญจอหน์
แบ็พทสิต ์ซึง่ก่อสรา้งขึน้ตามโครงการของ อโลอีซโิอเดอะนิวแทนทีโ่บสถแ์ห่งแรกที่สรา้งขึน้ในมอสโก ชม 
วหิารอสัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ยอดโดม 9 ยอด สีทองอรา่มสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคิล โบสถท์ี่สรา้งอุทิศใหก้บันักบุญ
อารค์แอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้
ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกิด
ความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระ
เจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตนั และลูก
กระสุนหนักลูกละ 1 ตนั  

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาน าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีลว้นวจิิตรตระการตา 
ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทัง้โคมไฟ และงานประดบัประดา
ต่างๆ ลว้นปราณีต วิจิตรบรรจง ใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง ถนนอารบตั ย่านการคา้ มีของซือ้ของขาย
มากมาย เป็นถนนทีข่ึน้ชือ่ของ กรุงมอสโคว ์

 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Izmaylovo Gamma หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่7  มอสโคว ์- เตหะราน 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน วนูโคโว กรุงมอสโคว ์
 
11:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที ่

W5085 
 
15:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
21:45 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5051 
 
วนัที ่8  สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
07:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
** หมายเหต ุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยี่ยมชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองดว้ย
เหตุผลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแต่จะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  พฤศจกิายน 

11 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62  52,900 52,900 51,900 8,900 - 

18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62  54,900 54,900 53,900 8,900 - 

25 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62  54,900 54,900 53,900 8,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

02 ธ.ค. 62 - 09 ธ.ค. 62 * วนัพ่อ 56,900 56,900 55,900 8,900 - 

16 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62  56,900 56,900 55,900 8,900 - 

30 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63 * วนัปีใหม ่ 59,900 59,900 58,900 8,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากที่ไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่
เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเครือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในส่วนนี ้
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 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ
จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยว
เพิ่มตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิส าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจกบั
ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

 โปรแกรมนี้มไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะนัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 
 ทางบรษิทัจะแจกน ้าดืม่ใหท้า่นทา่นละ 2 ขวด ณ สนามบนิ เน่ืองจากระหวา่งเดนิทางทีร่สัเซยีจะไมม่นี ้า
บรกิาร จึงขอแนะน าใหท้่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีน ้าใหท้่านละ 1 ขวดเพียงคืนแรก
เทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Mahan Air 
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์
การแข่งขันกีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกันเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 EURO /ทา่น  
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้ครื่องบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 5 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่น
ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
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หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสิทธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื้อววั ☐  ไมท่านเนื้อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
 
 
 


