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RUSSIA MOSCOW ZAGORSK (8D5N)  
“VKO09 RUSSIA เจาะลึกมอสโคว์” 

สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) 
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บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   22.35 – 02.30+1 
W5 084 IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว)์  06.30 – 09.45 
W5 085 VKO(มอสโคว)์ – IKA(เตหะราน) 11.00 – 15.00 
W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  21.10 – 07.25+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7ก.ก.** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
19.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S ประตู 8 สาย

การบิน Mahan Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ

เช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 22.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบิน

ที่ W5 050  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

DAY 2 
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สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์ – เมืองมอสโคว์ (Moscow) – 

สวนโคโลเมนสโกเย – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ –สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต   

(-/L/D)      
02.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

06.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air 

เที่ยวบินที่ W5 084  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

09.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่เมืองไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวตัิศาสตร์
ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่
ใกลแ้ม่น ้ ามสักวา ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยูอ่าศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแน่นที่สุดในยโุรป และเม่ือสมยัคร้ังที่สหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวยีตอีกดว้ย 

น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหน้า สวนโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye Park) ภายในบริเวณน้ี เป็น
ที่ตั้งของพระราชวงัไมพ้ระเจา้ซาร์ไมเคิล โรมานอฟ ซ่ึงอดีตไดเ้คยเป็นพระราชวงัที่พระเจา้ซาร์อเล็กเซยแ์ปร
พระราชฐานประทบัในฤดูร้อน อีกทั้งพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเคยประทบัที่น่ีในวยัเด็กและพระนางเอลิซาเบธ
ไดป้ระสูติที่วงัแห่งน้ี บริเวณรอบนอกมีพื่นที่กวา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี่ร่มร่ืน ท่านสามารถ
ถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดา้นนอกตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกนั
ว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปดา้นใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโป
เลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวหิารที่ส าคญัของ
นิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพธีิกรรมที่ส าคญัระดบัชาติ ** หากมีพธีิกรรมทางศาสนา มหาวิหาร
เซนตซ์าเวยีร์ จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 

Cathedral of Christ the Saviour 

Kolomenskoye Park 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงาม
มากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้ นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดี
ของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบั
ลวดลายแบบโมเสก 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งยา่นการคา้ 
แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปิน
เล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือวา่เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมอสโควเ์ลยทีเดียว 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

พักที่ INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 3 

Arbat Street 
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เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน ้าศักดิ์ สิทธ์ิ – โบสถ์ทรินิตี้ –ตลาดอิสไมโลโว่   
(B/L/D)      
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองโบราณ เป็น
ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสตศ์ตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศกัด์ิสิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์ 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของ
เมือง สร้างในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อสัสัมชญัภายพระราชวงัเครม
ลิน ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นส าหรับประกอบพธีิของพระสงัฆราชและที่
ส าหรับนักร้องน าสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน ้ าศักด์ิสิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้ นมาเองตาม
ธรรมชาติ ** หากมีพธีิกรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 

ชม บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ท่ีซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา 
โบสถอ์สัสัมชญั จะไม่อนุญาตให้เขา้ชมดา้นใน ** 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่ง
ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ี
ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

Assumption Church 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) 
ตลาดขายสินคา้พื้นเมือง ซ่ึงท่านจะได้พบกับสินคา้ของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อัธยาศยั อาทิ ตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้
แกะสลกั และสินคา้ของที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   
พักที่  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

DAY 4 
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม– 

สวนซายาร์ดเย  (B/L/-)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุก
พระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัที่เมืองเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรัสวิหาร เป็นที่ตั้ง

Izmailovo Market 
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ของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชท้  าพธีิบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหาร
อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel 
Michael) ที่สร้างอุทิศให้กบันักบุญอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นที่เก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อน
ยคุพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผา่นชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 
สมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผดิพลาดระหวา่งหล่อท า
ให้ระฆังแตก ปัจจุบนัตั้งอยู่ภายในพระราชวงัเครมลินแห่งน้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of 
Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์
น ้ าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 1 ตนั   

 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) 
เป็นพพิธิภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพยส์มบติัล ้าค่าของเจา้ชายมสัโควี ่ในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 พพิธิภณัฑอ์าร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพพิธิภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติั
ของพระเจา้แผน่ดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซ่ึงอีก 2 ที่อยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยั

คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนั

Grand Kremlin Palace 
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แรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรม

ที่สวยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอส

โคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว

รัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม 

ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดให้คนจ านวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จตุัรัสแดงแลว้จะตอ้ง

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กบัมหาวิหารแห่งน้ี พร้อมกบัการเรียนรู้ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานที่ส าคญัน้ี

ควบคู่กนัไป มหาวหิารเซนต ์บาซิล สร้างขึ้นโดยพระเจา้อีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถาน

ในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มา

นานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจึงท าใหมี้เร่ืองเล่าสืบต่อกนัวา่ พระเจา้อีวานที่ 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหาร

แห่งน้ีมาก จึงมีค  าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผู ้

นั้นสามารถสร้างส่ิงที่สวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญา

นาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวเิออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบ่น

ป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท  ามาจากทบัทิม น ้ าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวเ้ม่ือปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพือ่ร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานที่พกัพิงเม่ือท่านส้ินใจในจตุัรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมที่น่ีดว้ยความสงบเพือ่

ชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดให้ประชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ที่เก็บ

ศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่
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ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้าง
ในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นห้างสรรพสินคา้ชั้นน า จ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม 

แบรนด์ดังที่ มี ช่ือ เสียงที่ เ ป็น รุ่นล่าสุด (New Collection)  นอกจากนั้ นสามารถช้อปป้ิงได้เพิ่มอีกที่

หา้งสรรพสินคา้ใตดิ้นบริเวณของ หลกักิโลเมตรที่ 0 หนา้จตัรัสแดง 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย (Zaryadye Park) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง

มอสโควไ์ดบ้ริเวณกวา้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโควไ์ดใ้นมุมสูงอีกดว้ย 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 
พักที่  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

Red Square 

Gum Department Store 
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DAY 5 
จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์  –  พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ – โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ห้าง

ยูโรเปียน มอล  (B/L/D)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพ
ของเมืองมอสโควไ์ดท้ั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท์ี่สร้างเป็นตึกสูงในสมยัสตา
ลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั หรือที่เรียกวา่ Seven Sister  

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิง่ใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 

1960 ที่เป็นยคุที่มนุษยชาติก าลงัสนใจในเร่ืองของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ที่ท  าให้พวกเขาเเละอเมริกนั

ตอ้งขบัเคี่ยวกนัอยา่งหนกัเพือ่พชิิตอวกาศใหไ้ด ้ เเละรัสเซียก็นบัวา่มีความโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เร่ือง

เลยก็ว่าได ้ซ่ึงเร่ืองราวทั้งหมดนั้นถูกจดัเเสดงไวท้ี่พิพิธภณัฑเ์เห่งน้ีที่ใครมาเที่ยวชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจ

อยา่งเเน่นอน 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร เมนูอาหารจีน 

Museum of Cosmonautics 
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น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเลม็ (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชม.) โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทาง

ศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใชช่ื้อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่น้ีน าความเช่ือมาจากแผนดิน

ศกัด์ิสิทธิ โดยใชแ้ม่น ้ าอิสตรา เป็นตวัแทนของจอร์แดน และใชต้วัอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศกัด์ิสิทธิของ

เยรูซาเล็ม  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ห้างยูโรเปียน มอล (EUROPEAN MALL) เป็นหน่ึงในหา้งที่ถือวา่ใหญ่
ที่สุดและทนัสมยัที่สุดในเมืองมอสโคว ์ตวัอาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น ท่านสามารถใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่ง

จุใจ ภายดา้นในมีร้านคา้กว่า 400 ชอร์ปที่เป็นตวัแทนแบรนด์ยอดนิยมเช่น Adidas, Nike, Reebok, Puma, 

Zara, Marks & Spencer, Mexx, Dougals, Re:  ร้ านค้า  Top Shop /  Top Man, Timberland, Guess, Replay, 

Mothercare, Braccialini , Bershka, Oasis, Swarovski, Levi's, Benetton, มะ ม่วง , Nokia, Sony, Samsonite 

และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากร้านคา้ชอปป้ิงยงัมี ซุปเปอร์มาร์เก็ต'Perekrestok' ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

ตั้งอยูท่ี่ชั้นล่าง โซนเพื่อความงาม สตูดิโออาบแดด ร้านท าเล็บลานไอซ์เสกต โรงภาพยนต ์ให้ทุกท่านได้

เพลิดเพลิน บริเวณใกลเ้คียงศูนยก์ารคา้ ยงัตั้งอยูติ่ดกบัสถานีรถไฟใตดิ้น Kievskaya อีกดว้ย เพือ่อ านวยความ

สะดวกใหน้กัท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดินทางมาที่น่ี 

ค า่  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

พักที่ INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

New Jerusalem Monastery 
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DAY 6 
**อสิระท่องเที่ยวเต็มวัน** (B/-/-)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะน าในกรุงมอสโก 

VDNKH Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือในช่ือภาษารัสเซีย

ว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่ สุดในรัสเซีย

ภายในพื้นที่ เกือบ1,500ไร่ที่ น้ี มีทั้ งพิพิธภัณฑ์อาคารจัดงานแสดงสวนหย่อมสวนสัตว์ขนาดย่อม 

สวนสาธารณะและพื้นที่พกัผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูร้อนที่น่ีจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีน ้ าพุสวยงามมีสวน

Ostankinoที่ร่มร่ืนเหมาะแก่การเดินเล่นเม่ือเขา้ถึงฤดูหนาวพื้นที่น ้ าพุและสวนดอกไม้จะถูกเปล่ียนให้

กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ที่สุดในยโุรป และยงัเป็นที่ตั้งของพิพิธภณัฑอ์วกาศ (The Memorial Museum 

of Cosmonautics) (ไม่รวมค่าเขา้ชม) การจดัแสดงเก่ียวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้ง

ดวงดาวต่างๆซ่ึงพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีจะจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสริยะเทคโนโลยีและ

ส่ิงประดิษฐ์ที่เก่ียวขอ้ งกบัอวกาศของรัสเซียพร้อมดว้ยประวติัศาสตร์และการพฒันาของการเดินทางขึ้นสู่

อวกาศและดวงจนัทร์ตั้ง แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัส่ิงจดัแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจากดวงจนัทร์ชุด

อวกาศช้ินส่วนยานอวกาศรวมทั้งสุนขัที่เคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 
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DAY 7 
สนามบิน วนูโคโว (มอสโคว์)  –  สนามบิน กรุงเตหะราน  (อหิร่าน) (B/-/-) 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

11.00น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air 

เที่ยวบินที่ W5 085  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

15.00น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

VDNKH Expo park 
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21.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 

051  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

DAY 8 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

  

******************************************************************  

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุก

คร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใด

มีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่

เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ทา่น

ละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา 
หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋
เครือ่งบนิ

อตัรา  
ทา่นละ 

เดนิทางเดอืน ตลุาคม 2562 

10 – 17 ตลุาคม 62 35,999 35,999 35,999 8,000 25,900 

19 – 26 ตลุาคม 62 35,999 35,999 35,999 8,000 25,900 

25 ตค. – 01 พย. 62 35,999 35,999 35,999 8,000 25,900 
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** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์

สหรัฐ (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศรัสเซีย ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 30 วนั ต่อคร้ัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  (ไม่จ  ากดั 

  จ  านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท  าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 



                         W65 VKO09 RUSSIA OCT19 

 

 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท  าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงนิ 
 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 

วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติ

ทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดับ 

เน่ืองจากทุกพเีรียด เรามีที่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้
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เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้ งส้ิน เช่น 

สถานทูตปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหน้า อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเ รียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบิน
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เพือ่เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหนา้ 

กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่

ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จ  าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การใหท้ิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดิน

บนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้
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 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั

จึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ 

หากระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านเดินทาง 3 ท่าน จะไม่ไดห้้องพกั Tripple เน่ืองจากโรงแรมที่รัสเซียไม่มีห้องพกั Tripple ส าหรับบาง

โรงแรม จึงขอแจง้ไว ้ณ ที่น้ี และท่านไดพ้กัเป็นห้อง Twin 2 ท่าน และพกัเด่ียว 1 ท่าน ท่านที่พกัเด่ียวบริษทัตอ้งขอ

เก็บค่าพกัเด่ียวเพิม่เติม 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

ทางสายการบิน หรือ เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท  าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนั

ดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่บริษทัเร็วที่สุด เพื่อยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่

บริษทัเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอน

ของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายาม

ที่สุดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  
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 ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


