
 

 

Moscow Snow White 

 ชม สถานีรถไฟใต�ดิน การตกแต	งภายในของแต	ละสถานีล�วนวิจิตรตระการตา 

 ชม พระราชวังเครมลิน สถานท่ีท	องเท่ียวท่ีข้ึนชื่อของรัสเซีย 

 ชม จตุรัสแดง เป#นเสมือนสัญลักษณ'ของรัสเซีย 

 ชม โบสถ*อัสสัมชัญ สร�างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 

 ชมความน	ารักของสุนัขแสนรู� ณ ฟาร*มสุนัขพันธุ*ไซบีเรียน ฮัสก้ี  



 

 

 ชม สแปร*โร5ฮิลล* เป#นจุดชมวิวท่ีมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว'ได�ท้ังหมด 

 ชม วิหารเซนต*ซาเวียร* เป#นวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ' 

 ช�อปป34ง ห�างสรรพสินค�ากุม Gum ห�างสรรพสินค�าท่ีเก	าแก	ท่ีสุดในกรุงมอสโคว' 

 ช�อปป34งสินค�าพ้ืนเมืองท่ี ตลาดอิสมายลอฟก้ี, ถนนอารบัต 
กําหนดการเดินทาง 

วันท่ี 1  สมุทรปราการ (ท5าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน 

19:30 น. คณะพร�อมกัน ณ ท	าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู�โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข�า 8 เคาน'เตอร' 
S สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ คอยให�การต�อนรับ 
** โปรดแต5งกายด�วยชุดสุภาพ ณ ท5าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร5าน ** 
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม5รัดรูป และเตรียมผ�าสําหรับคลุมศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

23:35 น. ออกเดินทางสู	 ท	าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร5าน โดยเท่ียวบินท่ี W5050 

วันท่ี 2 เตหะราน (อิหร5าน) - มอสโคว*  - วิหารเซนต*ซาเวียร* - จตุ รัสแดง - วิหารเซนต*บาซิล - 
ห�างสรรพสินค�ากุ 

03:50 น. เดินทางถึง ท	าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร5าน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
08:15 น. ออกเดินทางต	อสู	 กรุงมอสโคว* โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5084 
11:30 น. เดินทางถึง ท	าอากาศยาน วนูโคโว หลังผ	านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ

เรียบร�อย นําท	านเดินทางเข�าสู	 กรุงมอสโคว' เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครองอันดับเมืองท่ีใหญ	ทีสุด
ของยุโรปมีประวัติศาสตร'ยาวนานถึง 850 ป= จากนั้นนําท	านชม วิหารเซนต*ซาเวียร* St. Saviour 
Cathedral เป#นวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ' ใช�ประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ 
สร�างเป#นท่ีระลึกถึงพระเจ�าอเล็กซานเดอร'ท่ี 1 ท่ีสามารถขับไล	กองทัพนโปเลียนไปได�  

 
 



 

 

นําท	านชม จัตุรัสแดง Red Square เป#นเสมือนสัญลักษณ'ของรัสเซีย สร�างข้ึนในสมัยพระเจ�าอีวานท่ี 3 
เพ่ือเป#นสถานท่ีจัดงานแสดงใหญ	ๆ และการชุมนุมต	างๆ ท	านจะได�มีเวลาอิสระถ	ายรูปเป#นท่ีระลึกกับ 
อนุสรณ*สถานเลนินหรือสุสานเลนิน Lenin Mausoleum ซ่ึงเก็บรักษาร	างของวลาดีมีร' เลนิน ผู�นํา
คนสําคัญของคอมมิวนิสต' และเป3ดให�ประชาชนท่ัวไปสามารถเข�าไปเคารพศพได�  

 



 

 

และ วิหารเซนต*บาซิล Saint Basil's Cathedral แห	งนี้ ก็จะถือว	ามาไม	ถึงประเทศรัสเซีย เป#นอาสน
วิหารของศาสนจักรออร'โธดอกซ'รัสเซีย สร�างโดยซาร'อีวานท่ี 4 หรือซาร'อีวานจอมโหด เพ่ือฉลองชัย
ชนะเหนือพวกมองโกลท่ีกรีธาทัพมาเมืองคาซาน เม่ือป= ค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทําให�รัสเซีย
สามารถรวมชาติได�เป#นปFกแผ	น จึงสร�างมหาวิหารแห	งนี้ข้ึนเม่ือป= ค.ศ. 1555 มหาวิหารเซนต'บาซิลมี
รูปทรงท่ีไม	เหมื อนโบสถ'อ่ืน คือมีโดม 8 โดมล�อมรอบโดมท่ี 9 ท่ีอยู	ตรงกลาง ทําให�อาคารมีรูปทรงแปด
เหลี่ยม ด�วยสถาปHตยกรรมท่ีผสมผสานระหว	างสถาปHตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอันได�รับอิทธิพลมา
จากไบแซนไทน'ท่ีเป#นโดมทรงหัวหอมกับสถาปHตยกรรมท่ีเรียกกันว	ารัสเซียนกอธิก หอคอยสูงรูปกระโจม
เป#นอิทธิพลจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธ'ท่ีออกมาจึงกลายเป#นหอคอยสูงรูปแท	งเทียนกําลังลุกไหม�บน
ปลายลําเทียน ส	งความโชติช	วงชัชวาลย'เป#นเครื่องบูชาเทพเจ�าบนสวรรค' มหาวิหารนี้ได�รับการออกแบบ
โดยสถาปนิกชื่อปอสต'นิค ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev และด�วยความงดงามของสถาปHตยกรรมจึง
ทําให�มีเรื่องเล	าสืบต	อกันว	า ซาร'อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห	งนี้มาก จึงมี
คําสั่งให�ปูนบําเหน็จแก	สถาปนิกผู�ออกแบบด�วยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไม	ให�สถาปนิกผู�นั้นสามารถ
สร�างสิ่งท่ีสวยงามกว	านี้ได�อีก การกระทําในครั้งนั้นของพระเจ�าอีวานท่ี 4 จึงเป#นท่ีมาของสมญานามอี
วานผู�โหดร�าย Ivan The Terrible  

 
อิสระท	านช�อปป34งท่ี ห�างสรรพสินค�ากุม Gum ห�างสรรพสินค�าท่ีเก	าแก	ท่ีสุดในเมืองมอสโก แต	มี
ชื่อเสียงในเรื่องงสินค�าอันมีให�เลือกซ้ือกัน อย	างหลากหลายชนิด ห�างสรรพสินค�ากุมหรืออีกสถานท่ีหนึ่ง
ท่ีมีสถาปHตยกรรมท่ีเก	าแก	ของเมืองนี้ ห�างสรรพสินค�ากุม ก	อสร�างข้ึนในป=ค.ศ. 1895 มีความสวยงาม



 

 

และโดดเด	นมากลักษณะชองตัวอาคารเป#นอาคารสูง 3 ชั้น มีร�านค�าเป3ดให� บริการมากมายสําหรับให�ผู�ท่ี
เดินทางหรือผู�ท่ีชอบการช�อปป34งถึง 200 ร�านค�าด�วยกัน แต	สินค�าท่ีนี่อาจจะมีท้ังรูปลักษณ' ภายในและ
ภายนอกท่ีดูหรูหราโอ	อ	า และท่ีสําคัญต้ังอยู	บริเวณลานกว�างในย	านจตุรัสแดงห�างสรรพสินค�ากุม มีการ
จําหน	ายสินค�าประเภทอุปโภคและบริโภค เช	น เสื้อผ�า ของใช�ในครัวเรือน สินค�าท่ีมีชื่อมียี่ห�อ 
เครื่องสําอางค' น้ําหอม และสินค�าท่ีเป#นประเภทของท่ีระลึกซ่ึงมีให�เลือกกันอย	างหลากหลายทีเดียว 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท5า 

วันท่ี 3 ซากอร*ส - โบสถ*อัสสัมชัญ - โบสถ*ทรินิตี้ - ตลาดอิสมาย ลอฟก้ี - สุนัขลากเล่ือนไซบีเรียน ฮัสก้ี 

เช�า  บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําท	านเดินทางสู	 เมืองซากอร*ส Zagorsk เดินทางออกจากกรุงมอสโคว' ชมโบสถ'เก	าแก	ท่ี
ภายในตกแต	งด�วยภาพนักบุญ มีแท	นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักร�องนําสวด 
ชั้นล	างเป#นห�องครัวสําหรับทําอาหารให�กับคนจน จากนั้นชม โบสถ*อัสสัมชัญ Assumption Church 
สร�างเลียนแบบโบสถ'ท่ีพระราชวังเครมลิน เข�าชมภายในได�เฉพาะช	วงฤดูร�อน และชม โบสถ*ทรินิตี้ 
Holy Trinity สถาปHตยกรรมเป#นแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร'เจียส 



 

 

ผู�ก	อต้ังเมืองซากอร'ส ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด�วยการจูบฝาโลงศพของท	าน 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นอิสระให�ท	านเลือกซ้ือสินค�าท่ีระลึกบริเวณตลาดนัดหน�าโบสถ' ซ่ึงเป#นแหล	งจําหน	ายสินค�าท่ีระลึก
ท่ีข้ึนชื่อ เช	น ตุ̂กตาแม	ลูกดก ผลิตภัณฑ'ท่ีทําจากไม� สินค�าหัตถกรรมพ้ืนบ�าน งานฝ=มือ ของเล	นสําหรับ
เด็ก ของใช�ในฤดูหนาว เช	น ผ�าพันคอไหมพรม ถุงมือกันหนาว และสินค�าเบ็ดเตล็ดต	างๆ ได�เวลาอัน
สมควร เดินทางกลับเข�ากรุงมอสโคว' และจากนั้นอิสระให�ท	านเดินชม และเลือกซ้ือสินค�าแบรนด'เนมชั้น
นําภายในห�างกุม สถาปHตยกรรมท่ีเก	าแก	ของเมืองท่ีมีความสวยงามโดดเด	น ได�เวลาเพลิดเพลินกับการช�
อปป34ง ตลาดอิสมายลอฟก้ี Izmailovsky Market ตลาดขายสินค�าพ้ืนเมือง ซ่ึงท	านจะได�พบกับสินค�า
ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท	านเลือกซ้ือสินค�าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ̂กตามาทรอชก�า (แม	ลูกดก) ผ�าพันคอ 
กล	องดนตรีรูปแบบต	างๆ กล	องไม� พวงกุญแจ ไม�แกะสลัก และสินค�าของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 
จากนั้นนําท	านเดินทางสู	 ฟาร*มสุนัขพันธุ*ไซบีเรียน ฮัสก้ี Siberian Husky Farm ให�ท	านได�ชมความ
น	ารักของสุนัขแสนรู� เป#นพันธุ'ท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู	ในเขตเมืองหนาว ซ่ึงชาว
แลปป̀ได�เลี้ยงสุนัขพันธุ'นี้เพ่ือใช�ในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ให�ท	านได�สัมผัสประสบการณ' นั่งรถ
เทียมสุนัขฮัสก้ีลากเล่ือน Husky Sledding ** กิจกรรมนี้ข้ึนอยู5กับสภาพอากาศ หากหิมะไม5ตกขอ
สงวนสิทธ*ท่ีจะตัดออกจากโปรแกรม ** 

 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก   Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท5า             

วันท่ี 4 พระราชวังเครมลิน - โบสถ*อาร*คแอนเจล ไมเคิล - สถานีรถไฟใต�ดิน - สแปร*โร5ฮิลล* - ถนนอารบัต 

เช�า  บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
 นําท	านชม พระราชวังเครมลิน Kremlin Palace ออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใต�การบริหารจัดการ
ของคอนสแตนติน ธอน พระราชวังเครมลินมีเจตนาท่ีจะตอกย้ําถึงความยิ่งใหญ	ของระบอบอัตตาธิปไตย
รัสเซีย คอนสแตนติน ธอน ยังเป#นสถาปนิกของเครมลินอาร'มรี และมหาวิหารพระคริสต'ผู� ไถ	
พระราชวังเครมลินเดิมเคยเป#นพระตํานักของซาร'ในมอสโก การก	อสร�างพระราชวังรวมไปถึงข้ันตอน
การระเบิดอดีตพระราชวังสถาปHตยกรรมบาโรกในบริเวณดังกล	าว ซ่ึงออกแบบโดยรัสเตรลลี และ
คริสตจักรนักบุญจอห'นแบ็พทิสต' ซ่ึงก	อสร�างข้ึนตามโครงการของ อโลอีซิโอเดอะนิวแทนท่ีโบสถ'แห	งแรก
ท่ีสร�างข้ึนในมอสโก  

 

 



 

 

จากนั้นชม วิหารอัสสัมชัญ Assumption Cathedral สร�างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป#น
สถาปHตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สีทองอร	ามสวยงาม ชม โบสถ*อาร*คแอนเจล ไมเคิล โบสถ'ท่ีสร�าง
อุทิศให�กับนักบุญอาร'คแอนเจล ไมเคิล เป#นท่ีเก็บพระศพของพระเจ�าซาร'ก	อนยุคพระเจ�าป=เตอร'มหาราช 
ชม ระฆังพระเจ�าซาร* สร�างในป= ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงค'จะสร�างระฆังใบ
ใหญ	 ท่ีสุดในโลก แต	เกิดความผิดพลาดระหว	างหล	อทําให�ระฆังแตก ปHจจุบันวางโชว'ไว�ภายใน
พระราชวังเครมลิน ชม ปoนใหญ5พระเจ�าซาร* สร�างในป= ค.ศ. 1586 ต�องการให�เป#นปdนใหญ	ท่ีสุดในโลก 
ทําด�วยบรอนซ' น้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตัน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ได�เวลานําท	านชม สถานีรถไฟใต�ดินมอสโคว* การตกแต	งภายในของแต	ละสถานีล�วนวิจิตรตระการตา 
ไม	ว	าจะเป#นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกท้ังโคมไฟ และงานประดับ
ประดาต	างๆ ล�วนปราณีต วิจิตรบรรจง ให�ท	านได�อิสระช�อปป34ง ถนนอารบัต ย	านการค�า มีของซ้ือของ
ขายมากมาย เป#นถนนท่ีข้ึนชื่อของ กรุงมอสโคว* 

 



 

 

นําท	านสู	 สแปร*โร5ฮิลล* Sparrow Hill จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว'ได�ท้ังหมด 
ถ	ายรูปเป#นท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว'ท่ีสร�างเป#นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเป#น 1 ใน 7 ตึก ท่ี
สร�างด�วยรูปทรงเดียวกัน 
 

 
พิเศษถ�ามีเวลา นําท	าน ล5องเรือ River Cruise ชมความสวยงามสองฝHfงแม	น้ํา Moskva ซ่ึงเป#นแม	น้ํา
สายหลักของกรุงมอสโคว' ** เปpนโปรแกรมเสริมมีค5าใช�จ5ายสอบถามมัคคุเทศก* การล5องเรือข้ึนอยู5กับ
สภาพอากาศ ** 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท5า             

วันท่ี 5  มอสโคว* - เตหะราน 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
ได�เวลาเดินทางสู	 ท	าอากาศยาน วนูโคโว กรุงมอสโคว* 

12:45 น. ออกเดินทางสู	 ท	าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร5าน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี 
W5085 

16:50 น. เดินทางถึง ท	าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร5าน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
21:45 น. ออกเดินทางกลับสู	 ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5051 

วันท่ี 6  สมุทรปราการ (ท5าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 



 

 

07:45 น. เดินทางถึง ท	าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร�อมด�วยความประทับใจ 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต5ละสถานท่ีอาจมีการสลับวันเย่ียมชมเพ่ือให�เหมาะสมกับเวลา และอาจมีการเปล่ียนแปลงได�เนื่องด�วย
เหตุผลของเวลาหรือสถานการณ*อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมแต5จะถือผลประโยช*ของลูกค�าเปpนสําคัญ 
อัตราค5าบริการ  

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร* (บาท / ท5าน) พักห�องละ 2 ท5าน 

ผู�ใหญ5 

เด็กไม5เกิน 
12 ปv พัก
กับผู�ใหญ5 
 (มีเตียง) 

เด็กไม5เกิน 
12 ปv พักกับ

ผู�ใหญ5  
(ไม5มีเตียง) 

พักเดี่ยว 
วีซ5า 

- 

เดือน  พฤศจิกายน 
07 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 * ไม	มีฮัสก้ีปาร'ค 29,999 29,999 28,999 7,900 - 
14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 * ไม	มีฮัสก้ีปาร'ค 29,999 29,999 28,999 7,900 - 
21 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 * ไม	มีฮัสก้ีปาร'ค 29,999 29,999 28,999 7,900 - 
เดือน  ธันวาคม 
05 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 * วันรัฐธรรมนูญ 32,999 32,999 31,999 7,900 - 
19 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
26 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 * วันสิ้นป= 34,999 34,999 33,999 7,900 - 
เดือน  มกราคม 
02 ม.ค. 62 - 07 ม.ค. 62  31,999 31,999 30,999 7,900 - 
09 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
16 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
23 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
30 ม.ค. 62 - 04 ก.พ. 62  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
เดือน  กุมภาพันธ* 
06 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
13 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
20 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
27 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
เดือน  มีนาคม 
06 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62  30,999 30,999 29,999 7,900 - 
 



 

 

ข�อแนะนําก5อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท	านต�องออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองต๋ัวท่ีสามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได� เพราะจะมี
บางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม	รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีท	านเป#นอิสลาม หรือแพ�อาหารเนื้อสัตว'บางประเภท ให�ท	านโปรดระบุมาให�ชัดเจน 

 กรุณาส	งรายชื่อผู�เดินทาง สําเนาหน�าพาสปอร'ต ให�กับเจ�าหน�าท่ีหลังจากท่ีได�ชําระค	ามัดจําทัวร' หรือค	าทัวร'ส	วน
ท่ีเหลือ กรณีท่ีท	านเดินทางเป#นครอบครัวหลายท	าน กรุณาแจ�งรายชื่อคู	นอนกับเจ�าหน�าท่ีให�ทราบ  

 กรณีท่ีออกต๋ัวเครื่องบินแล�วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม	รับผิดชอบหากท	านไม	ดําเนินการส	งสําเนา
หน�าพาสปอร'ตให�ทางบริษัทในการออกต๋ัวเครื่องบิน 

 กรณีเปลี่ยนชื่อผู�เดินทางจะต�องมีการแจ�งล	วงหน�าก	อนออกเดินทางตามข�อตกลง มิฉะนั้นถ�าแจ�งหลังจาก
เจ�าหน�าท่ีออกเอกสารทุกอย	างเรียบร�อยแล�ว จะต�องชําระค	าใช�จ	ายเพ่ิมเติมในส	วนนี้ 

 หลังจากท่ีท	านได�ชําระค	ามัดจํา และค	าทัวร'ส	วนท่ีเหลือเรียบร�อยแล�ว ภายใน 3-7 วัน ก	อนการเดินทาง ทาง
บริษัทจะจัดส	งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให�ท	านทางอีเมล' หรือแฟกซ'ท่ีท	านได�ระบุไว� 

 ราคาทัวร'ใช�ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ^ป ไม	สามารถเลื่อนวันเดินทางได�จะต�องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางท่ีระบุ
เท	านั้น 

 ทางบริษัทไม	มีนโยบายในการจัดคู	นอนให�แก	ลูกค�าท่ีไม	รู�จักกัน กรณีท่ีท	านเดินทาง 1 ท	าน จะต�องจ	ายค	าพัก
เด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไว�ในรายการทัวร'เท	านั้น 

 PASSPORT ต�องมีอายุการใช�ไม	น�อยกว	า 6 เดือน ก	อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

 ลูกค�าท่ีเดินทาง 3 ท5าน อาจมีค	าใช�จ	ายเพ่ิมเติม (พักเด่ียว) ข้ึนอยู	กับมาตราฐานโรงแรม ส	วนห�อง TRP จะไม	มีใน
บางประเทศ ยกเว�น เด็ก Infant-12 ป= 

 การให�ทิปเป#นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักท	องเท่ียวเดินทางไปต	างประเทศ จะต�องมีการเรียกเก็บเพ่ือเป#น
สินน้ําใจกับผู�ให�บริการในส	วนต	างๆ จึงรบกวนทุกท	านเตรียมค	าใช�จ	ายส	วนนี้เพ่ือมอบให�หัวหน�าทัวร'ระหว	างการ
เดินทาง 

 ทางบริษัทจะแจกน้ําดื่มให�ท5านท5านละ  2  ขวด ณ สนามบิน เนื่องจากระหว5างเดินทางท่ีรัสเซียจะไม5มีน้ํา
บริการ จึงขอแนะนําให�ท5านโหลดลงกระเปxา และทางโรงแรมจะมีน้ําให�ท5านละ 1 ขวดเพียงคืนแรกเท5านั้น 

 
อัตราค5าบริการนี้รวม 

 ค	าต๋ัวเครื่องบินระหว	างประเทศ ไป – กลับพร�อมคณะ สายการบิน Mahan Air 

 ค	าท่ีพัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท5า 3-4 ดาว สําหรับพักห�องละ 2 ท5าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร' 
การแข	งขันกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย�ายพักในเมืองใกล�เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค	าอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง 



 

 

 ค	ารถรับ-ส	งสนามบิน และตลอดรายการทัวร' 

 ค	าอัตราเข�าชมสถานท่ีต	างๆ ท่ีระบุไว�ในรายการ  

 ค	าประกันภัยอุบัติเหตุระหว	างการเดินทางในวงเงิน ท	านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม') 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค�าท	านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให�ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท	านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีเจ�าหน�าของบริษัท** อัตราเบ้ียประกันเริ่มต�น 390 บาท ข้ึนอยู	ระยะเวลาการ
เดินทาง 

 ค	ารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พร�อมพนักงานขับรถท่ีชํานาญทาง (ไม5รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 
อัตราค5าบริการนี้ไม5รวม 

 ค	าบริการ และค	าใช�จ	ายส	วนตัวท่ีไม	ได�ระบุในรายการ 

 ค	าทิปมัคคุเทศก'ไทย ค	าทิปมัคคุเทศก'ท�องถ่ิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 40 EURO /ท5าน  
ตลอดทริปการเดินทาง 

 ค	าน้ําหนักกระเปqาเดินทางในกรณีท่ีเกินกว	าสายการบินกําหนด ฉะนั้นกระเปqาจะต�องไม	เกณฑ'น้ําหนักดังนี้ 
กระเปqาโหลดใต�เครื่องบินจํานวนไม	เกินท	านละ 1 ใบ ใบละไม	เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเครื่องได�ไม	เกิน 
5 กิโลกรัม 

 ค	าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพ่ิม ค	าโทรศัพท' ค	าซักรีด ฯลฯ 

 ค	าอาหารท่ีไม	ได�ระบุไว�ในรายการ และสําหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม	รวมค	าภาษีท	องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

 ค	าทําใบอนุญาตกลับเข�าประเทศของคนต	างชาติ หรือคนต	างด�าว 

 ค	าภาษีมูลค	าเพ่ิม 7%, ค	าภาษีหัก ณ ท่ีจ	าย 3% 

 ค	าน้ําหนักกระเปqาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด 

 ค	ายกกระเปqาเดินทางใบใหญ	ในโรงแรมท	านละ 1 ใบ 

 ค	าวีซ	าสําหรับพาสปอร'ต ต	างด�าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร'ต 2. ใบประจําตัวคนต	างด�าว 3. ใบสําคัญ
ถ่ินท่ีอยู	 4. สําเนาทะเบียนบ�าน (ถ�ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ�ามี) 6. รูปถ	ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป#น
ผู�ดําเนินการยื่นวีซ	าให�ท	าน โดยชําระค	าบริการต	างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต	างด�าว เจ�าของหนังสือเดินทาง
ต�องทําเรื่องแจ�งเข�า-ออกด�วยตนเองก	อนจะยื่นวีซ	า) 

 
 
อัตราค5าบริการ 
 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร'ต  ☐  วีซ	า 
 



 

 

หมายเหตุ 
 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก	อนล	วงหน�า ในกรณีท่ีไม	สามารถทํากรุ^ปได�อย	างน�อย 15 ท	าน ซ่ึงในกรณี
นี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให�ท้ังหมดโดยหักค	าธรรมเนียมวีซ	า (ถ�ามี) หรือจัดหาคณะทัวร'อ่ืนให� ถ�าต�องการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร'นี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป#นสุดวิสัยจนไม	อาจแก�ไข
ได� และจะไม	รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได�รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน�า
ทัวร' และเหตุสุดวิสัยบางประการเช	น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต	างๆ 

3. รายการนี้เป#นเพียงข�อเสนอท่ีต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได�สํารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพักในต	างประเทศเป#นท่ีเรียบร�อย แต	อย	างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม
เนื่องจากความล	าช�าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต	างประเทศ เหตุการณ'ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู�เดินทางเป#นสําคัญ และบริษัทจะไม	รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข�า
เมืองห�ามผู�เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห�ามนําเข�าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม	ถูกต�อง หรือ
ความประพฤติส	อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด�วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองพิจารณาแล�ว  ทางบริษัท
ไม	อาจคืนเงินให�ท	านได�ไม	ว	าท้ังหมดหรือบางส	วน ทางบริษัทจะไม	รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ	า อัน
สืบเนื่องมาจากผู�โดยสารเอง รวมท้ังบริษัทจะไม	รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเข�าเมืองให�กับชาวต	างชาติ หรือคนต	างด�าวท่ีพําพักอยู	ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก' พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม	มีสิทธิ์ในการให�คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู�มีอํานาจของบริษัทกํากับเท	านั้น 

5. เม่ือท	านได�ชําระเงินมัดจํา หรือท้ังหมดไม	ว	าจะเป#นการชําระผ	านตัวแทนของบริษัท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บริษัทจะถือว	าท	านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต	างๆ ของบริษัทท่ีได�ระบุไว�โดยท้ังหมด 

 
เง่ือนไขการจอง / การยกเลิก 
การจอง หรือสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองล	วงหน�าก	อนการเดินทางพร�อมชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  

 ส	วนท่ีเหลือชําระทันทีก	อนการเดินทางไม	น�อยกว	า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว	าท	านยกเลิกการเดินทาง  
 
การยกเลิก 

 แจ�งล	วงหน�าไม	น�อยกว	า 60 วัน ก	อนการเดินทาง คืนเงินมัดจําท้ังหมด  
 แจ�งล	วงหน�า 45 – 59 วัน ก	อนการเดินทาง หักค	ามัดจําท	านละ 5,000 บาท  
 แจ�งล	วงหน�า 31 – 44 วัน ก	อนการเดินทาง หักค	ามัดจําท	านละ 10,000 บาท  
 แจ�งล	วงหน�า 21 – 30 วัน ก	อนการเดินทาง หักค	ามัดจําท	านละ 50% ของราคาทัวร* 
 แจ�งล	วงหน�า 1 – 20 วัน ก	อนการเดินทาง หักค	าดําเนินการต	างๆ รวม 100% ของราคาทัวร*  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข�าเมือง จะไม5มีการคืนเงินท้ังหมด  



 

 

 กรณีเจ็บป~วย จนไม	สามารถเดินทางได� ซ่ึงจะต�องมีใบรับรองแพทย'จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทํา
การเลื่อนการเดินทางของท	านไปยังคณะต	อไป แต	ท้ังนี้ท	านจะต�องชําระค	าใช�จ	ายท่ีไม	สามารถเรียกคืนได� คือ 
ค	าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม	รับผิดชอบต	อค	าใช�จ	ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช	น การยกเลิกหรือล	าช�าของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต	างๆ ท่ี
เกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษัท 



 

 

ใบจองทัวร*  รัสเซีย 
 
ช่ือ – นามสกุลผู�จอง *:     
จํานวนผู�เดินทาง *:           ท5าน 
โทรศัพท*ท่ีติดต5อสะดวก *:  เบอร*โทรศัพท*:     เบอร*แฟกซ*:    
                                       เบอร*มือถือ:    
E-mail *:     
จํานวนวัน *:           วัน          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วันเดินทาง *:     
 
รายช่ือผู�เดินทาง (กรณีเดินทางไปต5างประเทศระบุเปpนภาษาอังกฤษ ให�ตรงกับหน�าหนังสือเดินทาง):  

1. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอร*ต:    สะสมไมล* (ถ�ามี)    

2. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอร*ต:   สะสมไมล* (ถ�ามี)    

3. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอร*ต:   สะสมไมล* (ถ�ามี)    

4. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอร*ต:   สะสมไมล* (ถ�ามี)    

5. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอร*ต:    สะสมไมล* (ถ�ามี)    

 
ห�องพัก 1 ท5าน:            ห�อง   ห�องพัก 2 ท5าน:            ห�อง 
 
เตียงเสริม:           ห�อง   เด็กพักกับผู�ใหญ5:            
ห�อง  

อาหาร:  ☐  ไม5ทานเนื้อวัว ☐  ไม5ทานเนื้อหมู ☐  ไม5ทานสัตว*ปvก ☐  ทานมังสาวิรัต 
 
ข�อมูลเพ่ิมเติม: 
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


