
 

BHT9191708 RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 
(8D5N) “VKO09 RUSSIA เจาะลกึมอสโคว์” 

สายการบนิ FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) 
 

 
 



 

บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึ:นเครื<องสนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   22.35 – F2.GF+1 
W5 084 IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว)์  F6.30 – FJ.KL 
W5 085 VKO(มอสโคว)์ – IKA(เตหะราน) 11.00 – 15.00 
W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  M1.NF – FO.ML+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ-าหนกัไม่เกิน 12 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิ-น) และ ถือขึ-นเครื;องบินไดน้ํ- าหนกัไม่เกิน >ก.ก.** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
NJ.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั-น @ เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S ประตู 8 สาย

การบิน Mahan Air โดยมีเจา้หน้าที;ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอดขั-นตอนการ

เช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื;อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 MM.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที;ยวบินที; 

W5 050  ** มีบริการอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบิน ** 

 

DAY M 
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์ – เมืองมอสโคว์ (Moscow) – สวน

โคโลเมนสโกเย – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ –สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต   (-

/L/D)      



 

F2.G0น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน (เพื;อแวะเปลี;ยนเครื;อง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื-อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้สาํหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื-อแขนยาว 

06.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air 

เที;ยวบินที; WL FlK  ** มีบริการอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบิน ** 

09.K5น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาทอ้งถิ;นชา้กว่าเมืองไทย

ประมาณ 4 ชั;วโมง) หลงัผา่นขั-นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 

850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั-งอยูใ่กลแ้ม่นํ- ามสักวา 
ซึ;งในตวัเมืองมีประชากรอยูอ่าศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองที;มีประชากรหนาแน่นที;สุดในยโุรป 
และเมื;อสมยัครั- งที;สหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกกย็งัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

นาํท่านแวะถ่ายรูปดา้นหน้า สวนโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye Park) ภายในบริเวณนี-  เป็นที;ตั-ง

ของพระราชวงัไม้พระเจา้ซาร์ไมเคิล โรมานอฟ ซึ; งอดีตได้เคยเป็นพระราชวงัที;พระเจ้าซาร์อเล็กเซยแ์ปร
พระราชฐานประทบัในฤดูร้อน อีกทั-งพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเคยประทบัที;นี;ในวยัเด็กและพระนางเอลิซาเบธได้
ประสูติที;วงัแห่งนี-  บริเวณรอบนอกมีพื;นที;กวา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมที้;ร่มรื;น ท่านสามารถถ่ายรูป
เกบ็ภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดา้นนอกตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั 

 

Kolomenskoye Park 



 

นาํท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที;เรียกกนัว่า 

มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปดา้นใน) สร้างขึ-นเพื;อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน 
เมื;อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที; 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที;สําคญัของนิกาย
รัสเซียนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมที;สาํคญัระดบัชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซ์า
เวียร์ จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
เที<ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาร เมนูอาหารจีน 

นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมาก

ที;สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้
ดินมีจุดเริ;มตน้มาจากช่วงแรกสุดที;สตาลิน ขึ-นมาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที;นาํมา
ตกแต่งภายในสถานีนั-นเป็นลกัษณะของงานศิลปะที;สร้างขึ-นเพื;อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental 
Art) ซึ;งจะสื;อออกมาในรูปของงานปั- น รูปหล่อ ภาพสลกันูนตํ;า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

นาํท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ _ ก.ม. เป็นทั-งย่านการคา้ 

แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของที;ระลึก ร้านนั;งเล่น และยงัมีศิลปินมานั;งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่น
ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือวา่เป็นถนนคนเดินที;ใหญ่ที;สุดในเมืองมอสโควเ์ลยทีเดียว 

Cathedral of Christ the Saviour 



 

 
คํ<า  บริการอาหารคํ<า ณ ภัตคาร เมนูอาหารพื:นเมือง 

พกัที< INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 3 
เมืองซากอร์ส – โบสถ์อสัสัมชัญ – บ่อนํ:าศักดิ}สิทธิ} – โบสถ์ทรินิตี: –ตลาดอสิไมโลโว่  (B/L/D)      
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ _ ชั;วโมง) เป็นเมืองโบราณ เป็น

ที;ตั-งของศาสนสถานที;ใหญ่ที;สุดและเก่าแก่ที;สุด ในคริสต์ศตวรรษที; _@-_> เป็นที;แสวงบุญที;ศกัด̀ิสิทธ̀ิของ
ประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ 

นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์อสัสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเ์ก่าแก่ที;มีความสวยงามมากของเมือง 

สร้างในสมยัพระเจา้อีวานเมื;อปี ค.ศ. _bbc-_bdb สร้างเลียนแบบโบสถอ์สัสมัชญัภายพระราชวงัเครมลิน ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน b ชั-น มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที;สําหรับ
นกัร้องนาํสวด หอระฆงั ผา่นชม บ่อนํ- าศกัด̀ิสิทธ̀ิ (Chapel Over the Well) ที;ซึมขึ-นมาเองตามธรรมชาติ ** หาก
มีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

Arbat Street 



 

 
ชม บ่อนํ:าศักดิ} สิทธิ}  (Chapel Over the Well) ที;ซึมขึ-นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา 

โบสถอ์สัสัมชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี: (Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั-น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสที;ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที;ศรัทธาจะ
เดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

เที<ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื:นเมือง 

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) 
ตลาดขายสินคา้พื-นเมือง ซึ; งท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของที;ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื-อสินคา้ตามอธัยาศยั 
อาทิ ตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และ
สินคา้ของที;ระลึกอื;นๆ อีกมากมาย 

Assumption Church 



 

 
คํ<า  บริการอาหารคํ<า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   
พกัที<  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดับ K ดาว หรือเทยีบเท่า  

DAY 4 
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี< แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม– 
สวนซายาร์ดเย  (B/L/-)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที;ประทับของพระเจ้าซาร์ทุก

พระองค์ จนกระทั;งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัที;เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นที;
ประชุมของรัฐบาลและที;รับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรัสวิหาร เป็นที;ตั-งของ 
มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอด
โดม c ยอด เป็นสถานที;  ที;พระเจ้าซาร์ใช้ทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหาร
อสัสัมชญั จะไม่อนุญาตให้เขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) 
ที;สร้างอุทิศให้กบันกับุญอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นที;เก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยคุพระเจา้ปีเต
อร์มหาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. _>11-_>1b สมยัพระนางแอน
นาที;ทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ที;สุดในโลก แต่เกิดความผดิพลาดระหว่างหล่อทาํใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนั
ตั-งอยู่ภายในพระราชวงัเครมลินแห่งนี-  ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. _bdl 

Izmailovo Market 



 

ตอ้งการให้เป็นปืนใหญ่ที;สุดในโลก ที;ยงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซ์นํ- าหนัก @2 ตนั และลูกกระสุน
หนกั ลูกละ _ ตนั   

 
นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี< แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ที; เก่าแก่ที;สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที;เก็บสะสมทรัพยส์มบัติลํ- าค่าของเจา้ชายมสัโควี; ในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที; _@-_b พิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี;  แชมเบอร์เป็นหนึ; งในสามพิพิธภณัฑ์ที;เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติั
ของพระเจา้แผน่ดินที;สมบูรณ์แบบที;สุด ซึ;งอีก n ที;อยูที่; ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

เที<ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื:นเมือง 

นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที;เป็นเวทีของเหตุการณ์สําคญัใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยั

คริสตศ์ตวรรษที; _> ปัจจุบนัสถานที;แห่งนี- ใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน 

และวนัที;ระลึกสงครามโลกครั- งที; n บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นที;ตั-งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที;สวยงาม 

อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว ์

ประกอบดว้ยยอดโดม c ยอดที;มีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 

Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที;มีลกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั-งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ย

กาํแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจาํนวนไม่นอ้ยที;เดินทางสู่จตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที;ระลึกคู่

กบัมหาวิหารแห่งนี-  พร้อมกบัการเรียนรู้ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานที;สําคญันี- ควบคู่กนัไป มหาวิหาร

เซนต์ บาซิล สร้างขึ-นโดยพระเจา้อีวานที; @ (Ivan the Terrible) เพื;อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือ

Grand Kremlin Palace 



 

กองทัพของมองโกลที;เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. n2cb หลังจากถูกปกครองกดขี;มานานหลายร้อยปี 

ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํ

ใหมี้เรื;องเล่าสืบต่อกนัวา่ พระเจา้อีวานที; @ ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี-มาก จึงมีคาํสั;งให้

ปูนบาํเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบด้วยการควกัดวงตาทั- งสอง เพื;อไม่ให้สถาปนิกผูน้ั- นสามารถสร้างสิ;งที;

สวยงามกว่านี- ไดอี้ก การกระทาํในครั- งนั-นของพระเจา้อีวานที; @ จึงเป็นที;มาของสมญานาม Ivan The Terrible 

หรืออีวานมหาโหด นั;นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั-งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็น

ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง b แฉกที;ทาํมาจากทบัทิม นํ- าหนกั n2 ตนั ซึ; งพรรคคอมมิวนิสตน์าํมาประดบัไว้

เมื;อปี ค.ศ. _ccb  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื;อรําลึกถึงผูน้ําคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานที;พกัพิงเมื;อท่านสิ-นใจในจตุัรัสสีแดงที;เคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิ;งใหญ่ เยี;ยมชมที;นี;ดว้ยความสงบเพื;อชม

ร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซึ;งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะเสียชีวิตไปถึง c2 กว่าปีแลว้กต็าม ที;เก็บศพสร้าง

ดว้ยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

 
ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที;เก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี 

ค.ศ._dcb ปัจจุบนัเป็นห้างสรรพสินคา้ชั-นนาํ จาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนม เสื-อผา้ เครื;องสําอาง นํ- าหอม แบรนด์

ดงัที;มีชื;อเสียงที;เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนั-นสามารถชอ้ปปิ- งไดเ้พิ;มอีกที;ห้างสรรพสินคา้ใตดิ้น

บริเวณของ หลกักิโลเมตรที; 2 หนา้จตัรัสแดง 

Red Square 



 

 
นาํท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวที;สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง

มอสโควไ์ดบ้ริเวณกวา้ง ถ่ายรูปเป็นที;ระลึกและเกบ็ภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโควไ์ดใ้นมุมสูงอีกดว้ย 

คํ<า  อสิระอาหารคํ<าเพื<อความสะดวกในการท่องเที<ยว 
พกัที<  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดับ K ดาว หรือเทยีบเท่า  

DAY 5 
จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์  –  พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ – โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ห้าง
ยูโรเปียน มอล  (B/L/D)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที;สามารถมองเห็นทศันียภาพของ

เมืองมอสโควไ์ดท้ั-งหมด ถ่ายรูปเป็นที;ระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควที์;สร้างเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซึ; ง
เป็น 1 ใน 7 ตึก ที;สร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั หรือที;เรียกวา่ Seven Sister  

นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานที;

ท่องเที;ยวที;มีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ;งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. _cl2 

ที;เป็นยุคที;มนุษยชาติกาํลงัสนใจในเรื;องของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ที;ทาํให้พวกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบั

เคี;ยวกนัอยา่งหนกัเพื;อพิชิตอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซียก็นบัว่ามีความโดดเด่นเเละสาํเร็จในหลายๆ เรื;องเลยก็ว่าได ้

ซึ;งเรื;องราวทั-งหมดนั-นถูกจดัเเสดงไวที้;พิพิธภณัฑเ์เห่งนี- ที;ใครมาเที;ยวชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจอยา่งเเน่นอน 

Gum Department Store 



 

 
เที<ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาร เมนูอาหารจีน 

นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชม.) โบสถ ์New Jerusalem Monastery สร้างขึ-นในปี คศ. 1656 โดย นกับุญนิกคอน เพื;อเป็นสถานที;ทางศาสนา

ออกห่างไปจากมอสโก โดยใชชื้;อวา่ เมืองเยรูซาเลม็ใหม่ โดยสถานที;นี-นาํความเชื;อมาจากแผนดินศกัด̀ิสิทธิ โดย

ใชแ้ม่นํ- าอิสตรา เป็นตวัแทนของจอร์แดน และใชต้วัอาคารเป็นเสมือนสถานที;ศกัด̀ิสิทธิของเยรูซาเลม็  

 

Museum of Cosmonautics 

New Jerusalem Monastery 



 

จากนั-นนาํท่านเดินทางสู่ ห้างยูโรเปียน มอล (EUROPEAN MALL) เป็นหนึ; งในห้างที;ถือว่าใหญ่

ที;สุดและทนัสมยัที;สุดในเมืองมอสโคว ์ตวัอาคารมีทั-งหมด d ชั-น ท่านสามารถใชเ้วลาในการชอ้ปปิ- งไดอ้ยา่งจุ

ใจ ภายดา้นในมีร้านคา้กว่า @22 ชอร์ปที;เป็นตวัแทนแบรนด์ยอดนิยมเช่น Adidas, Nike, Reebok, Puma, Zara, 

Marks & Spencer, Mexx, Dougals, Re: ร้านคา้ Top Shop / Top Man, Timberland, Guess, Replay, Mothercare, 

Braccialini , Bershka, Oasis, Swarovski, Levi's, Benetton, ม ะม่ วง, Nokia, Sony, Samsonite แ ละอื; น  ๆ  อี ก

มากมาย นอกจากร้านคา้ชอปปิ- งยงัมี ซุปเปอร์มาร์เก็ต'Perekrestok' ที;เปิดตลอด n@ ชั;วโมง ตั-งอยูที่;ชั-นล่าง โซน

เพื;อความงาม สตูดิโออาบแดด ร้านทาํเล็บลานไอซ์เสกต โรงภาพยนต์ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน บริเวณ

ใกล้เคียงศูนย์การค้า ย ังตั- งอยู่ติดกับสถานีรถไฟใต้ดิน Kievskaya อีกด้วย เพื;ออํานวยความสะดวกให้

นกัท่องเที;ยวที;ตอ้งการเดินทางมาที;นี; 

คํ<า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ<น 

พกัที< INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 6 
**อสิระท่องเที<ยวเตม็วนั** (B/-/-)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สถานที<ท่องเที<ยวแนะนําในกรุงมอสโก 

VDNKH Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือในชื;อภาษารัสเซียว่า 

Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานที;จัดงานที;ใหญ่ที;สุดในรัสเซียภายใน

พื-นที;เกือบ_,b22ไร่ที;นี- มีทั-งพิพิธภณัฑ์อาคารจดังานแสดงสวนหย่อมสวนสัตวข์นาดย่อม สวนสาธารณะและ

พื-นที;พกัผ่อนหยอ่นใจในช่วงฤดูร้อนที;นี;จะเป็นพื-นที;สีเขียวที;มีนํ- าพุสวยงามมีสวนOstankinoที;ร่มรื;นเหมาะแก่

การเดินเล่นเมื;อเขา้ถึงฤดูหนาวพื-นที;นํ- าพแุละสวนดอกไมจ้ะถูกเปลี;ยนใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ที;สุดใน

ยโุรป และยงัเป็นที;ตั-งของพิพิธภณัฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไม่รวมค่าเขา้ชม) การ

จดัแสดงเกี;ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั- งดวงดาวต่างๆซึ; งพิพิธภัณฑ์แห่งนี- จะจดัแสดง

เกี;ยวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสริยะเทคโนโลยีและสิ;งประดิษฐ์ที;เกี;ยวขอ้ งกบัอวกาศของรัสเซียพร้อมดว้ย

ประวติัศาสตร์และการพฒันาของการเดินทางขึ-นสู่อวกาศและดวงจนัทร์ตั-ง แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัสิ;งจดัแสดง



 

ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร์ชุดอวกาศชิ-นส่วนยานอวกาศรวมทั-งสุนัขที;เคยขึ-นไปในอวกาศ และ 

อีกมากมาย 

 
 

DAY O 
สนามบิน วนูโคโว (มอสโคว์)  –  สนามบิน กรุงเตหะราน  (อหิร่าน) (B/-/-) 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

11.00น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air 

เที;ยวบินที; WL Fl5  ** มีบริการอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบิน ** 

N5.00น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน (เพื;อแวะเปลี;ยนเครื;อง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื-อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้สาํหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื-อแขนยาว 

VDNKH Expo park 



 

21.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที;ยวบินที; W5 051  

** มีบริการอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบิน ** 

DAY l 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
07.M5 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

  

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที<จําเป็นต้องออกตั�วภายใน (ตั�วเครื<องบิน , ตั�วรถทัวร์ , ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครั:ง

ก่อนทําการออกตั�วเนื<องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี<ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ท

บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั:งนี:เพื<อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่น
ละ 

พกัเดี(ยว 
เพิ(ม 
อตัรา 

หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ั+ว
เครื(องบนิ

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 



 

** อตัรานี:ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ<น ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง N ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ M ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ทั:งนี:ท่านสามารถให้มากกว่านี:ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี: ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ}ในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที<สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 
 

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

(ไม่มีที<นั<งบนเครื<องบิน) 
 

** ท่านที<ถือหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพื<อการท่องเที<ยว ประเทศรัสเซีย ไม่จาํเป็นต้อง

ยื<นขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ GF วนั ต่อครั:ง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ}  อัตรานี:เฉพาะนักท่องเที<ยว ที<ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั:น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ} เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ<มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

อตัราค่าบริการนี: รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื;องบิน (ตั�ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั-นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีนํ- ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี;ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที;ยวใด เที;ยวหนึ; ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที; เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั�วเครื; องบิน ตามที;ตามที;ตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื;องบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใต้ท้องเครื; องบิน โดยมีนํ:าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (M ชิ:น) และ ถือขึ:นเครื<องบินได้นํ:าหนักไม่เกิน O ก.ก. (ไม่จาํกัด 

  จาํนวนชิ-น แต่ทั-งนี- เจา้หนา้ที;จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื;อนไขของสายการบิน) ** 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

� ค่าโรงแรมที;พกัระดับมาตรฐานตามรายการที;ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอื;นๆ ที;ทาํให้โรงแรมตามรายการที;ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการปรับเปลี;ยนโรงแรมที;พกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที;ต่างๆ ตามรายการที;ระบุ กรณีไม่รวมจะชี-แจงแต่ละสถานที;ในโปรแกรม 



 

� ค่าอาหาร ตามรายการที;ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการเปลี;ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่ามคัคุเทศกที์;คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

� ค่าเบี- ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที;ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื;อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี: ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื;องดื;ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที;ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ;น ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง _ ท่าน 

รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถึง n ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั-งนี- ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี- ไดต้ามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี-  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที;สนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที;กระเป๋าสัมภาระที;มีนํ- าหนักเกินกว่าที;สายการบินนั- นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที;นั;งบนเครื;องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั-งนี- ขึ-นอยู่กบัสายการบิน 

และ รุ่นของเครื;องบินแต่ละไฟลท์ที;ใชบิ้น ซึ;งอาจเปลี;ยนแปลงไดอ้ยูที่;สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ- ามนั ที;สายการบินเรียกเกบ็เพิ;ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั�วเครื;องบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิ;ม 7% และภาษีหกั ณ ที;จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เงื<อนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
• กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 12 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัที;นั;งการจองภายใน n วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี-  กรุณาชาํระเงินในnวนัถดัไป ก่อนเวลา _l.22 น. เท่านั-น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที 

หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที;กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํ

จองเขา้มาใหม่ นั;นหมายถึงว่า กรณีที;มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ̀ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื;องจากทุกพีเรียด เรา

มีที;นั;งราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลี;ยนชื;อคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง > วนั ขอสงวนสิทธ̀ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที;

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 



 

เงื<อนไขการยกเลกิ และ เปลี<ยนแปลงการเดนิทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที;ชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดที<มีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า KL วนั ก่อนเดินทาง ** 
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที;ชาํระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิไม่คืนเงินค่าบริการที;ชาํระมาแลว้ทั-งหมดทั-งนี-  ทาง
บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที;ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที;ชาํระแลว้เนื;องในการเตรียมการจดัการนาํเที;ยวใหแ้ก่นกัท่องเที;ยว เช่น 
การสาํรองที;นั;งตั�วเครื;องบิน การจองที;พกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ; งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั-งสิ-น เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลี;ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี;ยนชื;อ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย > วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที;ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ; ง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที;เกิดขึ-นจริงทั-งหมด ทั-งนี- ขึ-นอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัที;เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที;เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี;ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื;อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ̀ิในการหักค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ที;เกิดขึ-นจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครั- งแรก ตามจาํนวนครั- งที;เปลี;ยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั-งสิ-น 

 

เงื<อนไขสําคญัอื<นๆที<ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ-นตํ;า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากตํ;ากว่ากาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที;จะชาํระค่าบริการเพิ;มเพื;อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที;จะประสานงาน เพื;อใหทุ้ก

ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื;อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื;นต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื;อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั- ง ทั-งนี-  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที;เป็นกรณี

พิเศษทุกครั- งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี;ยนแปลงได ้

• กรณีที;ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั�วภายในประเทศ เช่น ตั�วเครื;องบิน , ตั�วรถทวัร์ , ตั�วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื;อยืนยนักบัเจา้หน้าที;ก่อนทุกครั- ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที;สามารถเลื;อนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีที;สายการบินอาจมีการปรับเปลี;ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั-งนี- ขึ-นอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั-น สิ;งสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื;อ



 

เช็คอินก่อนเครื; องบิน อย่างน้อย 1 ชั;วโมง โดยในส่วนนี- หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ̀ิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที;เกิดขึ-นใดๆทั-งสิ-น   

• กรณีที;ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื-อสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที;เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย > วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั-งแต่ที;ท่านเริ;มจองทวัร์ เพื;อใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื;อจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี

มีค่าใชจ่้ายเพิ;มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ̀ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงที;เกิดขึ-นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื;อผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที;หลงัจากชาํระเงินกรณีที;ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที;ใหท้ราบ 

• กรณีที;ออกบตัรโดยสาร (ตั�ว) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการรับผิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ; ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื;อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท่้าน

อยา่งนอ้ย 1 หรือ > วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์นี-  เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเครื;องบินแบบหมู่คณะ (ตั�วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื;อนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั-น หากตอ้งการเปลี;ยนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที;เป็น

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที;ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที;ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี;ยวตามที;ระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ l เดือน ณ วนักลบั  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสาํหรับนักท่องเที;ยวที;เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินนํ- าใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเรื;องปกติ จึงรบกวนใหท่้านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี- เพื;อมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี;โมงเยน็ก็จะเริ;มมืดแลว้ สถานที;ท่องเที;ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ _-n ช.ม. การเดินทางควรเผื;อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที;ท่องเที;ยวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจลื;นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที;สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั

แดดควร เมื;อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิเปลี;ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื;องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื;อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี- ทางบริษทัจะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที;จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ;ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

• เนื;องจากการเดินทางท่องเที;ยวในครั- งนี-  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง

ขอสงวนสิทธ̀ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ;งที;ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก

ระหว่างเดินทาง สถานที;ท่องเที;ยวใดที;ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ;งใหท่้าน เนื;องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหนา้ทั-งหมดแลว้ 

• กรณีที;ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะไม่ไดห้อ้งพกั Tripple เนื;องจากโรงแรมที;รัสเซียไม่มีหอ้งพกั Tripple สาํหรับบางโรงแรม 

จึงขอแจง้ไว ้ณ ที;นี-  และท่านไดพ้กัเป็นห้อง Twin 2 ท่าน และพกัเดี;ยว _ ท่าน ท่านที;พกัเดี;ยวบริษทัตอ้งขอเก็บค่าพกั

เดี;ยวเพิ;มเติม 

• กรณีที;ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที;จะเกิดขึ-นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที;ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ;ง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที;สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ- า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ;ง มีหนา้ใดหนา้หนึ;งหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหน้าหนึ; งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั-งสิ-น ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หน้าที;ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ̀ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั-นกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื;อทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที;

บริษทัเร็วที;สุด เพื;อยนืยนัการเปลี;ยนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที;บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที;

ยงัไม่แ (ตั�วเครื;องบิน) ท่านสามารถเปลี;ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั�วเครื;องบิน) เรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที;เกิดขึ-นจริงทั-งหมด ซึ; งโดยส่วนใหญ่ตั�วเครื;องบินแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั-งนี- ขึ-นอยูก่บักระบวนการและขั-นตอนของแต่ละคณะ 

• เกี;ยวกบัที;นั;งบนเครื;องบิน เนื;องจากบตัรโดยสาร (ตั�ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ̀ิในการเลือกที;นั;งบนเครื;องบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที;สุดให้

ท่านไดน้ั;งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที;สุด  

• ขอ้มูลเพิ;มเติมเกี;ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที;พกั เนื;องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี;ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 1 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั-นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

• กรณีที;ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั-งสิ-น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ;งทั-งสิ-น 



 

• ขอสงวนสิทธ̀ิการเกบ็ค่านํ- ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ;ม หากสายการบินมีการปรับขึ-นก่อนวนัเดินทาง  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆทั-งสิ-นแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั-น 

• บริษทัขอสงวนสิทธ̀ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ; งของผิดกฎหมาย ซึ; งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

• บริษทัขอสงวนสิทธ̀ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกิดสิ;งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ̀ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ;งของไวที้;โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที;ท่านตอ้งการ  

• รายการนี- เป็นเพียงขอ้เสนอที;ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั- งหนึ;ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที;พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ;งอาจจะปรับเปลี;ยนตามที;ระบุในโปรแกรม 

*เมื<อท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื<อนไขข้อตกลงทั:งหมดนี:แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที<มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 


