#13826 ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส 8 วัน 5 คืน พระรา
ชวังเครมลิน โบสถนิวเยรูซาเล็ม บิน W5 (เก็บทิปที่สนามบิน)

ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใตดินเมือง
มอสโคว ถนนอารบัต โบสถอัสสัมชัญ บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ โบสถทรินิตี้ พระราชวังเค
รมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่แชมเบอร จัตุรัสแดง สแปรโรฮิลล พิพิธภัณฑอวกาศ
ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3
4
5

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานอิหมา มโคมัยนี่ - ทา อากาศยานวนูโคโว - มอสโคว - หมูบา นโคโลเมนสโคว
- วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต

ซากอรส - โบสถอัสสัมชัญซารกอรส - บอนํ ้า ศักดิส
์ ิทธิ ์ - โบสถโฮลีทรินิตี - ตลาดอิสไมโล
โว

พระราชวังเครมลิน - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจา ซาร - ปื นใหญพระเจา ซาร
- พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิ กาซาวิเออร - อนุสรณ
สถานเลนิน - หา งกุม - สวนซายารดเย

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - โบสถนิว เยรูซาเล็ม - หา งยูโร
เปี ยนมอลล



















โรงแรม



-



Intourist
Kolomenskoe
Hotel,
Moscow หรือ
เทียบเทา



Holiday Inn
Hotel
Seligerskaya,
Moscow หรือ
เทียบเทา



Holiday Inn
Hotel
Seligerskaya,
Moscow หรือ
เทียบเทา



Intourist
Kolomenskoe
Hotel ,
Moscow หรือ
เทียบเทา

6

อิสระเที่ยวมอสโคว







Intourist
Kolomenskoe
Hotel,
Moscow หรือ
เทียบเทา

7
8

ทา อากาศยานวนูโคโว - ทา อากาศยานอิหมา มโคมัยนี่







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65

฿35,999

฿35,999

฿35,999

฿8,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
19.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4 เคาน เตอรเช็คอิน Row S ประตู 8 สาย
การบิน Mahan Air โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน า
ทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
22.35น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่
W5 050 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานอิหมามโคมัยนี่ - ทาอากาศยานวนูโคโว - มอสโคว
- หมูบานโคโลเมนสโคว - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟ
ใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต
เชา
02.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
** โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน **
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
06.30น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยว
บินที่ W5 084 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
09.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทย
ประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนั งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว
นํ าทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัต ิศาสตรยาวนานถึง 850 ปี เป็ น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา
้

่ ้

นํ าทานแวะถายรูปดานหน า สวนโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye Park) ภายในบริเวณนี้ เป็ นที่ต ั้งของพระราชวังไมพระ
เจาซารไมเคิล โรมานอฟ ซึ่งอดีต ไดเคยเป็ นพระราชวังที่พระเจาซารอเล็กเซยแปรพระราชฐานประทับในฤดูรอน อีกทั้งพระเจาปี
เตอรมหาราชเคยประทับที่นี่ในวัยเด็กและพระนางเอลิซาเบธไดประสูต ิที่วังแหงนี้ บริเวณรอบนอกมีพ่ น
ื ที่กวางขวางและมีสวน
ตนไมและดอกไมที่รมรื่น ทานสามารถถายรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดานนอกตัวอาคารไดต ามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไม
อนุญาตใหถ ายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สําคัญของนิ กายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ
** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต คาร เมนูอาหารจีน
นํ าทานเดินทางสู สถานี รถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปั ต ยกรรมการตกแตงภายในสถานี ลักษณะของสถาปั ต ยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานี นั้นเป็ นลักษณะของ
งานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้ น รูปหลอ ภาพ
สลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
นํ าทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของที่ระลึก รานนั่ งเลน และยังมีศิลปิ นมานั่ งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปิ นเลนดนตรีเปิ ดหมวกอีกดวย ถือวาเป็ น
ถนนคนเดินที่ใหญที่สุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต คาร เมนูอาหารพื้นเมือง
พักที่ Intourist Kolomenskoe Hotel , Moscow โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานอิหมามโคมัยนี่
เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญที่อยูทางใตของกรุงเตหะราน ประเทศอิหราน ตั้งอยูหางไป
ประมาณ 30 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉี ยงใตของกรุงเตหะรานใกลกับเมือง Robat
Karim และ Eslamshahr เที่ยวบินระหวางประเทศทั้งหมดใหบริการที่นี่ จึงเป็ นทา
อากาศยานที่สําคัญในฐานะเป็ นเสมือนประตูทางเขา-ออกหลักของประเทศอิหราน

ทาอากาศยานวนูโคโว
เป็ นทาอากาศยานรันเวยคูที่ต ั้งอยูในเขตวนูโคโว ซึ่งอยูทางตะวันตกเฉี ยงใตของกรุง
มอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่สนามบินหลักที่ใหบริการกรุงมอสโคว

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

หมูบานโคโลเมนสโคว
ที่นี่ต ั้งอยูหลายกิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉี ยงใตของใจกลางกรุงมอสโคว เคยเป็ นที่อยู
อาศัยของเชื้อพระวงศของรัสเซียมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 vpjk'เชนพระเจาปี เตอรมหาราช
ที่ต รงนี้ สามารถเห็นวิวอันสวยงามของแมนํ้า Moskva ได

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
วิหารนี้ สรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปั จจุบันวิหารนี้ ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สถานี รถไฟใตดินไดกลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง ใน
ปั จจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถ ึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 260
ก.ม.

ถนนอารบัต
เป็ นถนนเสนเกาแกเสนหนึ่ งของกรุงมอสโคว ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ใน
ประวัต ิเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหนึ่ งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่
16 ในรัชสมัยกษัต ริยอีวานจอมโหด ถนนสายนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็ นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม นั่ นก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต
กระทั่งปี 1985 ถนนอารบัต ไดกลายเป็ นถนนคนเดิน และเป็ นถนนที่ใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักที่สุด เพราะเป็ นแหลงชุมนุมศิลปิ น จิต รกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารพื้นเมือง
 Intourist Kolomenskoe Hotel, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

วันที่ 3


กิจกรรม

ซากอรส - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ
โฮลีทรินิตี - ตลาดอิสไมโลโว
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองซากอรส (Zagorsk) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็ นเมืองโบราณ เป็ นที่ต ั้งของศาสนสถาน
ที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศักดิส
์ ิทธิข์ องประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอน
การรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ
นํ าทานเดินทางสู โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเกาแกที่มีความสวยงามมากของเมือง สรางในสมัย
พระเจาอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สรางเลียนแบบโบสถอัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนั กรองนํ าสวด หอระฆัง
ชม บอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิ ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ
จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **
นํ าทานเดินทางสู โบสถทรินิต ี้ (Holy Trinity) เป็ นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพ
เฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนั กบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทาง
มาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองมอสโคว (Moscow) เดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคาพื้น
เมือง ซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) ผา
พันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารจีน
พักที่ Holiday Inn Hotel Seligerskaya , Moscow โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซากอรส
เป็ นเมืองและศูนยกลางการปกครองของเขต Sergiyevo-Posadsky ซึ่งตั้งอยูทางเหนื อ
ของกรุงมอสโคว ซากอรสเป็ นเมืองที่โดดเดนในเรื่องอุต สาหกรรม และเป็ นที่ต ั้งของ 1
ใน 4 อาคารทางดานศาสนาที่สําคัญที่สุดในรัสเซีย

โบสถอัสสัมชัญซารกอรส
เป็ นโบสถที่มีความสวยงามมากของเมืองซารกอรส มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี
1559-1585 โดยสรางเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และที่สําหรับนั กรองนํ าสวด และมีหอระฆังที่สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ดวยความตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัต ุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่นี่สูงกวา

บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์
บอนํ้ านี้ มีเรื่องเลามาวา มีชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ แลวคนพบบอนํ้ าโดยบังเอิญ หลัง
จานํ านํ้ ามาลางหน า ความศักดิส
์ ิทธิของบอนํ้ าทําใหชายตาบอดมองเห็นได นํ้ าในบอนี้ ซึม
เองตามธรรมชาติ ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุมนํ้ า เพื่อใหประชาชนที่ต องการ
นํ้ านํ ากลับบานเพื่อเป็ นสิริมงคล

โบสถโฮลีทรินิตี
เป็ นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปั ต ยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนั กบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพื้นเมือง

ตลาดอิสไมโลโว
เป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่
ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน
 Holiday Inn Hotel Seligerskaya, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

พระราชวังเครมลิน - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจา
ซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - จัตุรัสแดง
- วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - อนุสรณสถานเลนิน
- หางกุม - สวนซายารดเย
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมืองเซนต ปี เตอรสเบิรก ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ
บริเวณเดียวกันจะเป็ นจัต ุรัสวิหาร เป็ นที่ต ั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิ กชาว
อิต าเลียนเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **
ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนั กบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล
ปั จจุบันเป็ นที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปี เตอรมหาราช
ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปั จจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงนี้
ผานชม ปื นใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1586 ตองการใหเป็ นปื นใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมี
การใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนั ก 40 ตัน และลูกกระสุนหนั ก ลูกละ 1 ตัน
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด
ของประเทศรัสเซีย เป็ นที่เก็บสะสมทรัพยสมบัต ิลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แช
มเบอรเป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัต ิของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศ
อังกฤษ และ ประเทศอิหราน

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นํ าทานเดินทางสู จัต ุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัต ิศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่
แหงนี้ ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปี ใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบ
ของจัต ุรัสแดงเป็ นที่ต ั้งของกลุมสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม
อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงที่มี
ลักษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไม
น อยที่เดินทางสูจัต ุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเป็ นที่ระลึกคูกับมหาวิหารแหงนี้
ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก
ที่ทํามาจากทับทิม นํ้ าหนั ก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995
ชม อนุสรณสถานเลนิ น (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิ สตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พัก
พิงเมื่อทานสิ้นใจในจัต ุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลาในอดีต ซึ่ง
เปิ ดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิต ไปถึง 90 กวาปี แลวก็ต าม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนิ นนอนอยู
บนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู
หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบัน
เป็ นหางสรรพสินคาชั้นนํ า จําหน ายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้ าหอม แบรนดดังที่มีช่ อ
ื เสียงที่เป็ นรุนลาสุด (New
Collection) นอกจากนั ้นสามารถชอปปิ้ งไดเพิ่มอีกที่หางสรรพสินคาใตดินบริเวณของ หลักกิโลเมตรที่ 0 หน าจัต รัสแดง
นํ าทานเดินทางสู สวนซายารดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองมอสโควไดบริเวณ
กวาง ถายรูปเป็ นที่ระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโควไดในมุมสูงอีกดวย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว
พักที่ Holiday Inn Hotel Seligerskaya , Moscow โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังเครมลิน
ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็ นที่ประทับของพระเจาซารกษัต ริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล
เป็ นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิ กชาวอิต าเลียน

ระฆังพระเจาซาร
ระฆังพระเจาซารไดช่ อ
ื วาเป็ นระฆังที่ใหญที่สุดในโลก มีนํ้าหนั กมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี 1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็ นเสี่ยงๆ ดังนั ้นกษัต รีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังที่แตกใหมา
หลอใหมเป็ นครั้งที่สองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทนํ้ าเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนั กขนาด 11 ตัน

ปนใหญพระเจาซาร
เป็ นปื นใหญที่หลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที่ 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็ นชางหลอที่เกงที่สุดในยุคนั ้น ทําการออกแบบอาวุธชนิ ดนี้ โดย
ใหออกแบบปื นที่ใหญที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ที่นี่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัต ิลํ้าคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องป องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัต ิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพื้นเมือง

จัตุรัสแดง
เป็ นจัต ุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัต ุรัสแดงอาจถือไดวาเป็ นจัต ุรัสกลางกรุงมอสโก
และทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัต ุรัสแดงแหงนี้ ชื่อ
จัต ุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัต ุรัส มาจากสีของคอมมิวนิ สต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั ้นที่เป็ นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัต ุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซึ่งใน
ภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา สวยงาม

วิหารเซนตบาซิล
เป็ นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูที่จัต ุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนื อพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ ทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็ นปึ กแผน จึงสรางมหาวิหารแหงนี้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หอนาฬิกาซาวิเออร
หอนี้ ต ั้งอยูบนป อมสปาสสกายา มียอดเป็ นนาฬิกาที่เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ที่ทํามาจากทับทิมนํ้ าหนั ก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก
๊ เบนที่ลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนนี้ นาฬิกาเรือนนี้ เดินไมคอยจะตรงเทาไรนั ก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนป อมนี้ ถ ูกใชเป็ นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

อนุสรณสถานเลนิน
เป็ นอนุสรณที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหน าวังเครมลิน นั บวาเลนิ นเป็ นวีรบุรุษผูยิ่งใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิ สตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็ นเมืองเลนิ นกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพื่อเป็ นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชช่ อ
ื เดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

หางกุม
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิ ด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานที่หนึ่ งที่มีสถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิ ดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปิ้ งถึง 200 รานคาดวยกัน

สวนซายารดเย
เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางกรุงมอสโคว อยูต ิดกับจัต ุรัสแดง สวนสาธารณะแหง
นี้ แมจะเป็ นสวนสาธารณะแหงใหมที่เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่ผานมานี้
เอง แตความน าสนใจก็ไมยิ่งหยอนไปกวาไฮไลทอ่ น
ื ๆ เลย ดวยพื้นที่กวางถึง 78,000
ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแตงอยางดีดวยการจัดธีมเป็ นสภาพภูมิอากาศแบบตางๆ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Holiday Inn Hotel Seligerskaya, Moscow หรือเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - โบสถ
นิว เยรูซาเล็ม - หางยูโรเปยนมอลล
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองมอสโควไดทั้งหมด
ถายรูปเป็ นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรงเดียวกัน
หรือที่เรียกวา Seven Sister
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอวกาศ เมืองมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่มีความน าสน
ใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความยิ่งใหญของรัสเซียในชวงปี ค.ศ. 1960 ที่เป็ นยุคที่มนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่อง
ของทองฟ า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเคี่ยวกันอยางหนั กเพื่อพิชิต อวกาศใหได เเละรัสเซียก็นับวา
มีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วาได ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั ้นถูกจัดเเสดงไวที่พิพิธภัณฑเเหงนี้ ที่ใครมาเที่ยวชมเเล
วจะตองประทับใจอยางเเน นอน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต คาร เมนูอาหารจีน
นํ าทานเดินทางสู โบสถนิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) โบสถ New
Jerusalem Monastery สรางขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นั กบุญนิ กคอน เพื่อเป็ นสถานที่ทางศาสนาออกหางไปจากมอสโก โดย
ใชช่ อ
ื วา เมืองเยรูซาเล็มใหม โดยสถานที่นี้นําความเชื่อมาจากแผนดินศักดิส
์ ิทธิ โดยใชแมนํ้าอิสตรา เป็ นตัวแทนของจอรแดน
และใชต ัวอาคารเป็ นเสมือนสถานที่ศักดิส
์ ิทธิของเยรูซาเล็ม
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู หางยูโรเปี ยน มอล (EUROPEAN MALL) เป็ นหนึ่ งในหางที่ถ ือวาใหญที่สุดและทันสมัยที่สุดใน
เมืองมอสโคว ตัวอาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น ทานสามารถใชเวลาในการชอปปิ้ งไดอยางจุใจ ภายดานในมีรานคากวา 400 ช็อปที่เป็ น
ตัวแทนแบรนดยอดนิ ยมและอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากรานคาชอปปิ้ งยังมี ซุปเปอรมารเก็ต 'Perekrestok' ที่เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยูที่ชั้นลาง โซนเพื่อความงาม สตูดิ
โออาบแดด รานทําเล็บลานไอซเสกต โรงภาพยนต ใหทุกทานไดเพลิดเพลิน บริเวณใกลเคียงศูนยการคา ยังตั้งอยูต ิดกับสถานี
รถไฟใตดิน Kievskaya อีกดวย
คํ่า
่

รับประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น
พักที่ Intourist Kolomenskoe Hotel , Moscow โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
มีอีกชื่อเรียกวาเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเป็ นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว
พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ความน าสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความยิ่งใหญของรัสเซียในชวงปี
ค.ศ.1960 ที่เป็ นยุคที่มนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของทองฟ า เเละเกิดสงครามเย็นที่
ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเคี่ยวกันอยางหนั กเพื่อพิชิต อวกาศใหได เเละรัสเซียก็
นั บวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วาได ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั ้นถูกจัดเเส
ดงไวที่พิพิธภัณฑเเหงนี้ ที่ใครมาเที่ยวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเน นอน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

โบสถนิว เยรูซาเล็ม
โบสถ New Jerusalem Monastery สรางขึ้นในปี คศ. 1656 โดยนั กบุญนิ กคอน เพื่อ
เป็ นสถานที่ทางศาสนาออกหางไปจากมอสโก โดยใชช่ อ
ื วา เมืองเยรูซาเล็มใหม โดยสถาน
ที่นี้นําความเชื่อมาจากแผนดินศักดิส
์ ิทธิ โดยใชแมนํ้าอิสตรา เป็ นตัวแทนของจอรแดน
และใชต ัวอาคารเป็ นเสมือนสถานที่ศักดิส
์ ิทธิของเยรูซาเล็ม

หางยูโรเปยนมอลล
ที่นี่เป็ นหนึ่ งในหางที่ถ ือวาใหญที่สุดและทันสมัยที่สุดในเมืองมอสโคว ตัวอาคารมีทั้งหมด
8 ชั้น ทานสามารถใชเวลาในการชอปปิ้ งไดอยางจุใจ ภายดานในมีรานคากวา 400 ชอรปที่
เป็ นตัวแทนแบรนดยอดนิ ยม นอกจากรานคาชอปปิ้ งยังมี
ซุปเปอรมารเก็ต 'Perekrestok' ที่เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยูที่ชั้นลาง โซนเพื่อความงาม
สตูดิโออาบแดด รานทําเล็บลานไอซเสกต และอื่นๆ มากมาย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น
 Intourist Kolomenskoe Hotel , Moscow หรือเทียบเทา

วันที่ 6


กิจกรรม

อิสระเที่ยวมอสโคว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
**อิสระเที่ยวกรุงมอสโควกันไดต ามอัธยาศัย**
่

่

สถานที่ทองเที่ยวแนะนํ าในกรุงมอสโก
VDNKH Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือในชื่อภาษารัสเซียวา
Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็ นสถานที่จัดงานที่ใหญที่สุดในรัสเซียภายในพื้นที่
เกือบ1,500ไรที่นี้มีทั้งพิพิธภัณฑอาคารจัดงานแสดงสวนหยอมสวนสัต วขนาดยอม สวนสาธารณะและพื้นที่พักผอนหยอนใจใน
ชวงฤดูรอนที่นี่จะเป็ นพื้นที่สีเขียวที่มีนํ้าพุสวยงาม
มีสวนOstankinoที่รมรื่นเหมาะแกการเดินเลนเมื่อเขาถึงฤดูหนาวพื้นที่นํ้าพุและสวนดอกไมจะถูกเปลี่ยนใหกลายเป็ นลาน
เสก็ต ขนาดใหญที่สุดในยุโรป
และยังเป็ นที่ต ั้งของพิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไมรวมคาเขาชม) การจัดแสดง
เกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวตางๆซึ่งพิพิธภัณฑแหงนี้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบส
ริยะเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวขอ งกับอวกาศของรัสเซียพรอมดวยประวัต ิศาสตรและการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสู
อวกาศและดวงจันทรต ั้ง แตอดีต จนถึงปั จจุบันสิ่งจัดแสดงตางๆไมวาจะเป็ นกอนหินจากดวงจันทรชุดอวกาศชิ้นสวนยานอวกาศ
รวมทั้งสุนัขที่เคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Intourist Kolomenskoe Hotel , Moscow โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวมอสโคว
อิสระทองเที่ยว เดินเลน พักผอนในมอสโควกันไดต ามอัธยาศัย



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

 Intourist Kolomenskoe Hotel, Moscow หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานวนูโคโว - ทาอากาศยานอิหมามโคมัยนี่
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
11.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยว
บินที่ W5 085 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
บาย
15.00น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
** โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน **
สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศรีษะ
สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
คํ่า
21.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051
** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานวนูโคโว
เป็ นทาอากาศยานรันเวยคูที่ต ั้งอยูในเขตวนูโคโว ซึ่งอยูทางตะวันตกเฉี ยงใตของกรุง
มอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่สนามบินหลักที่ใหบริการกรุงมอสโคว



ทาอากาศยานอิหมามโคมัยนี่

บาย

เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญที่อยูทางใตของกรุงเตหะราน ประเทศอิหราน ตั้งอยูหางไป
ประมาณ 30 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉี ยงใตของกรุงเตหะรานใกลกับเมือง Robat
Karim และ Eslamshahr เที่ยวบินระหวางประเทศทั้งหมดใหบริการที่นี่ จึงเป็ นทา
อากาศยานที่สําคัญในฐานะเป็ นเสมือนประตูทางเขา-ออกหลักของประเทศอิหราน



หมายเหตุ

โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน
สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศรีษะ
สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว

วันที่ 8


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
07.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู
เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย 3
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
การใหทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบัต ิสําหรับนั กทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้ าใจเล็กๆน อยๆ
เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนนี้ เพื่อมอบใหเล็กๆน อยๆ ตามความเหมาะสม
ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ น
สําคัญ หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
กรณีที่ทานเดินทาง 3 ทาน จะไมไดหองพัก Tripple เนื่ องจากโรงแรมที่รัสเซียไมมีหองพัก Tripple สําหรับบางโรงแรม จึงขอแจง
ไว ณ ที่นี้ และทานไดพักเป็ นหอง Twin 2 ทาน และพักเดี่ยว 1 ทาน ทานที่พักเดี่ยวบริษัทตองขอเก็บคาพักเดี่ยวเพิ่มเติม
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง
(พาสปอรต ) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน า
หนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต ร
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โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ
ใกลกันใหมากที่สุด
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว*

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน
ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทําจองเขามาใหม นั่ นหมาย
ถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน
และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง
กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระ ลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 30 ก.ก. (2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
่

่

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 65 USD ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
พาสปอรต จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 65 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป
ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน
ในวันเช็คอิน
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
ทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศรัสเซีย ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานั กไดไมเกิน 30 วัน ตอครั้ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยว ที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยเทานั ้น กรณีถ ือหนั งสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์ เรียกเก็บคาธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว** ยกเวน พีเรียดที่
มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

