
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         

 

น ำทัวร์โดย: 

คุณปาล์ม 

จากรายการ “แฟนพันธ์ุแท้ สหภำพโซเวียต”  
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ก ำหนดกำรเดินทำง  

  

วันเดินทำง 

วันเดินทำง   รำคำ 

2-9 พฤศจิกายน 2565 77,700.- 

23-30 พฤศจิกายน 2565 77,700.- 

วันบิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลำ 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ - เตหะราน BKK - IKA W5 050 21.30 – 02.30 

วนัท่ี 2 เตหะราน – มอสโก IKA - VKO W5 084 05.30 – 08.15 

วนัท่ี 6 เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - มอสโก LED – SVO   

วนัท่ี 7 มอสโก – เตหะราน VKO - IKA W5 085 10.45 – 16.15 

วนัท่ี 7 เตหะราน - กรุงเทพฯ IKA - BKK W5 051 22.10 – 07.25+1 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – เตหะรำน – มอสโก                                                               (พุธ) 

18.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินนำนำชำตสิุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 

แถว S เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบิน มำฮำนแอร ์(W5) ประตูทำงเขำ้ท่ี 9 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง 

 

21.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่าน โดยเท่ียวบิน

ท่ี W5 050   

 

วันท่ี 2 เตหะรำน – มอสโก                                                                                (พฤหสั) 

02.30 น. เดินทางมาถึงสนามบิน กรุงเตหะรำน (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน) แวะเปลี่ยนเครื่อง 

05.30 น. 
ออกเดินทางจาก กรุงเตหะรำน สู่ กรุงมอสโก ประเทศรสัเซีย โดยเท่ียวบิน

ท่ี W5 084 
 

08.15 น. เดินทางถึง สนำมบิน วนูโคโว กรุงมอสโก น าท่านผ่านขั้นตอน

ตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระ  
 

ดินแดนแห่งพระเจ้าซาร์  มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  
           รัสเซีย ในอดีตที่เคยเป็นประเทศมหาอ านาจแห่งค่ายสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ได้มีการเปลี่ยน 

แปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน  เปิดประเทศต้อนรับด้วยความเป็นเสรีภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
ไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้อมด้วยสมบัติอันล า้ค่า 
รวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามที่ยังคงเหลืออยู่ นอกจากน้ีท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชวิตของชาวรัสเซีย จากหัวหน้าทัวร์ผู้ที่รู้เร่ือง

ประเทศรัสเซียอย่างลึกซ้ึง และใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาอยู่ในรัสเซียอยู่ระยะหน่ึง  
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 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เลนินฮิลล ์หรือ เนินเขำนกกระจอก Sparrow Hill 

ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็นท่ีตั้งบา้นพักของเลนินผูน้ าในอดีต ซึ่งเป็นจุดชม

วิวท่ีสวยงามมากสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก ท่ีอยู่เบื้ องล่างได้

โดยทัว่ตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัสตาลิน ซึ่งท่าน

สามารถถ่ายรูปกับหน่ึงในเจ็ดตึกท่ีใกลท่ี้สุด คือ มหำวิทยำลัยมอสโก ท่ีเป็น

มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ที่สุดในรสัเซีย 

 

 จากน้ัน น าท่านชม มหำวิหำรเซนตซ์ำเวียร ์ตั้งอยู่ติดกบัแม่น ้ามอสโคว ์เป็น

วิหารโดมทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดของรสัเซียมีอยู่ดว้ยกนั 5 โดม ตวัอาคารเป็นสีขาว 

ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์ท่ีรสัเซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได ้

10,000 คน 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมือง 

บ่ำย น าท่านชม จตัุรัสแดง (Red Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่ง

ถูกสรา้งดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อนนับเป็นลา้นชิ้ นท่ีตอกลงไปบนพื้ น จน

กลายเป็นลานกว้างใจกลางเมือง ท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 นอกจากน้ันยงัเป็น

สถานท่ีเก็บศพของเลนิน ในปัจจุบนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วนั

ปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณ

โดยรอบของจตุัรสัแดงจะเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

 

 น าท่านถ่ายภาพกับ วิหำรเซนตบ์ำซิล (St.Basilika Church) ซึ่งถือว่าเป็น

สถาปัตยกรรมและสัญลกัษณ์ท่ีส าคัญของกรุงมอสโก เป็นวิหารท่ีสวยงามท่ีมี

โบสถ ์9 โบสถ ์รวมกนัท่ีเป็นหน่ึงเดียว โดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงาม สดใส จน

ใครๆ ก็ตั้งชื่อเล่นให้วิหารน้ีว่า “โบสถ์ลูกกวำด” สร้างด้วยศิลปะรัสเซีย

โบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีไม่ไดล้อกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมา

ก่อน วิหารแห่งน้ีถูกสรา้งโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ 

(Postnik  Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองขา้งโดย

กษัตริยอ์ีวานท่ี 4 นับเป็นความโหดรา้ยท่ีน่าเศรา้ยิ่งนัก เพราะว่าไม่ตอ้งการ

ใหไ้ปสรา้งส่ิงสวยงามเช่นน้ีในท่ีแห่งใดอีก 

 

 น าท่านไปสู่ ย่ำนถนนอำรำบัท (Arabat Road) ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปป้ิงส าหรับ

นักท่อง เท่ียว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งย่านการคา้ ท่ีมีความยาวประมาณ 1 

กม. ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการชมสินคา้พื้ นเมือง 

เลือกซื้ อของฝากตามอธัยาศยัท่ีรา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นกาแฟ และมีศิลปินมา

นัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร “ 
อาหารพื้ นเมือง 

พกัท่ี   เขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Suschevsky หรือเทียบเท่ำ 
มอสโก 
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วันท่ี 3 มอสโก                                                                                                    (ศุกร)์ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าท่านไปชม สถำนีรถไฟใตด้ิน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสรา้งขึ้ นอย่าง

ประณีตมีความงดงามและสวยท่ีสุดในโลก สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ี

ชาวรสัเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวติัศาสตร ์

ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนังดงาม การตกแต่งของแต่ละ

สถานีแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เครื่องแกว้ หินแกรนิต หิน

อ่อน สู่สถานีรถไฟใตดิ้น Izmailovsky 

 

 น าท่านไปยัง ตลำดอิสเมลอฟสก้ี (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดท่ี

จ าหน่ายของท่ีระลึกและงานศิลปหัตถกรรมท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุดในมอสโก   

ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซื้ อสินคา้ท่ีสวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก 

เครื่องหตัถกรรมลายครามท่ีสวยงาม เครื่องประดบัต่างๆ มากมาย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อาหารพื้ นเมือง 

บ่ำย น าท่านชม พระรำชวังเครมลิน (Kremlin) ท่ีตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น ้ า

มอสโกและแม่น ้าเนกลินนายา สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นท่ีประทับของพระเจา้ซาร์ผู้

ครองเมืองทุกพระองค์ กระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ไดท้รงยา้ยไปอยู่ท่ี

เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ปัจจุบันเป็นท่ีท าการของประธานาธิบดีและท่ีรับรองแขก

ระดบัประมุขของประเทศ 

 

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑอ์ำรม์เมอรร์ี่ พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย 

เริ่มสรา้งตามพระบญัชาของพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 เพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บของ

สะสมของเจา้ชายมัสโควี่  ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 – 15 ก่อนท่ีจะสรา้ง

อาคารแห่งใหม่น้ี เพื่อเป็นสถานท่ีรวบรวมทรัพย์สมบัติท่ีล ้าค่าซึ่งใชใ้นงาน

พระราชพิธีต่างๆ เหรียญกล้าหาญ คลังแสง งานโลหะติดทอง และงาน

ลวดลายประดับเสน้สายในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ทั้งท่ีจัดซื้ อหรือไดร้ับ

เป็นเครื่องบรรณาการจากมิตรประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑห์ลวง 

ในปัจ จุบัน เ ป็นสถาน ท่ี เก็ บสะสมของมี ค่า ท่ี ดี ท่ี สุดของรั ส เซี ย จาก

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็น

หน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินท่ี

สมบรูณ์แบบ ซึ่งอีก 2 แห่งอยู่ท่ีองักฤษ และอิหร่าน 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมือง 

พกัท่ี   เขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Suschevsky หรือเทียบเท่ำ มอสโก 

วันท่ี 4 มอสโก – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์                                                                      (เสำร)์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 ออกเดินทางไปยงันครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมือง 

บ่ำย น าท่านชม มหำวิหำรเซนตไ์อแซค ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด 

ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก เป็นตน้แบของท่ีท าการรฐับาลกรุงวอชิงตนั 

ประเทศสหรฐัอเมริกา ถ่ายรูปท่ีลานดา้นหลงัของมหาวิหารเซนตไ์อแซค จะมี

รูปป้ันของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันพระมเหสีและพระธิดา

ลอ้มรอบ 

 

 จากน้ัน น าท่านแวะถ่ายภาพ (ดา้นนอก) เป็นท่ีระลึกท่ี โบสถห์ยดเลือด 

(Church of the Savior on Spilled Blood) สรา้งใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซารอ์

เล็กซานเดอรท่ี์ 2 รูปร่างและลกัษณะภายนอกของโบสถน้ั์น จ าลองมาจาก

มหาวิหารบาซิล ในกรุง มอสโก 

 

 อิสระใหท่้านเดินเท่ียวชม ถนน Nevsky Prospect เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในฐานะ

ถนนประวติัศาสตร ์ศูนยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ความยาวของถนน 

4.5 กิโลเมตร เริ่มตน้ท่ีหน้าพระราชวงัฤดูหนาว ส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโคว ์

บนถนนมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นในช่วงศตวรรษท่ี 18 – 20 เป็นทั้งสถานท่ี

ย่านการคา้ ท่ีอยู่อาศยั พระราชวงั โรงละคร รา้นคา้ โรงแรม และสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร “ อาหารพื้ นเมือง 

พกัท่ี   เขา้สู่ท่ีพกั Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่ำ เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

วันท่ี 5 เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์                                                                                    (อำทิตย)์ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ หรือ พระรำชวังฤดูหนำว แรกเริ่มมี

ในปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนไดท้รงซื้ อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 

ชิ้ น จึงตอ้งสรา้งหอ้งส าหรบัเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองคข์ึ้ น โดยท่ีพระ

นางเรียกหอ้งแสดงภาพน้ีว่า “เฮอรมิ์เทจ” มีภาพเขียนท่ีทรงโปรดปรานกว่า 

3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอญัมณีมีค่า งานท่ีมีคุณค่าถูกเก็บสะสมใน

พระราชวงัฤดูหนาว สะสมต่อเน่ืองกนัมาเรื่อยๆ จนกระทัง่รชัสมยัของพระเจา้

นิโคลสัท่ี 1 มีการจดัหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์

แห่งแรกท่ีใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ปัจจุบนัมีส่ิงของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจดัแสดง

อยู่เกือบ 3 ลา้นชิ้ น 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมือง 

บ่ำย น าท่านเขา้ชม พระรำชวังฤดูรอ้นแคทเธอรีน ท่ีเริ่มสรา้งในสมยัพระเจา้ปีเต

อรม์หาราช ใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของมเหสีองคโ์ปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 

ต่อมาก็ยกใหพ้ระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งท าใหพ้ระราชวงั

หรูหรามากขึ้ น และสมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้ นอีก 

ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีหอ้งพกัผ่อน 50 หอ้ง อาทิ หอ้งโถงใหญ่ เป็นหอ้ง

ท่ีสวยงาม ผลงานชิ้ นเอกของ Bartolomo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดบั

ประดาดว้ยกระจกเทียนปิดทองอร่าม ตามรูปแบบศิลปะบารอค ชมหอ้ง
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อ าพนั เป็นหอ้งท่ีสวยงามท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดบั ก็น า

อ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด หอ้งอาหารค า่สีเขียว ออกแบบโดย Charles 

Cameron เป็นหอ้งท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิค 

 ต่อเน่ืองดว้ยเขา้ชม พระรำชวังอเล็กซำนเดอร ์พระราชวงัท่ีเป็นท่ีประทบั

ถาวรของพระจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของรสัเซียพระเจา้ซารนิ์โคลสัท่ี 2 ซึ่ง

พระราชวงัแห่งน้ีถูกปิดซ่อมไปกว่า 10 ปีและเพิ่งจะเริ่มเปิดใหเ้ขา้ชมอีกครั้ง

เมื่อไม่นานมาน้ี 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร “ อาหารพื้ นเมือง 

พกัท่ี   เขา้สู่ท่ีพกั Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่ำ เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

วันที่ 6 เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - มอสโก                                                                       (จนัทร)์ 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านมุดลงดินชมระบบ รถไฟใตด้ินเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ท่ีมีความสวยงาม

อลงัการไม่แพก้บัของมอสโก ระบบรถไฟใตดิ้นท่ีน่ีส่วนมากสรา้งอยู่ในระดับท่ี

ลึกมากเน่ืองจากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์เป็นเมืองท่ีมีคูคลองมาก 

 

 น าท่านชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล  ส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง เพื่อเป็น

อนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอค ตั้งอยู่บนเกาะวาซิล

เยฟสกี้  บนเกาะมีวิหารปีเตอรแ์อนด์ปอล ซึ่งเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์ร

มานอฟ เริ่มจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราช จนกระทัง่กษัตริยพ์ระองค์สุดทา้ย

ของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 และครอบครวั 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมือง 

บ่ำย น าท่านสู่ พระรำชวังฤดูรอ้นเปโตรวำเรส พระต าหนักชายฝัง่ของกษัตริย์

รสัเซีย เพื่อใชพ้กัผ่อนและลา่สตัวใ์นฤดูรอ้นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก 

ประกอบดว้ย พระราชวงั น ้าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นในบรรดาสุด

ยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน ้าตกท่ีลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้าพุ

ตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 ชิ้ น มีน ้าพุใหญ่ท่ีสุด และรูปป้ันแซมซนัก าลงังา้ง

ปากสิงโต ท่ีมีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo 

Rastrelli เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชยัชนะเหนือสวีเดนท่ีทุ่งโปล

ตาวา (น ้าพุเปิดใหช้มเฉพาะในช่วงฤดูรอ้น)ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่

เมืองเซ็นตปี์เตอรเ์บิรก์ 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร “ อาหารพื้ นเมือง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เซ็นตปี์เตอรเ์บิรก์  

21.20 น. ออกเดินทางสู่มอสโก โดยเท่ียวบินท่ี S7  

23.00 น. เดินทางถึงสนมบินกรุงมอสโก  

พกัท่ี   เขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Suschevsky หรือเทียบเท่ำ มอสโก 
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*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี /
กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

วันที่ 7 มอสโก – เตหะรำน                                                                                         (องัคำร) 
เชำ้ ออกเดินทางไปยงั ท่ำอำกำศยำนมอสโก วนูโคโว (VKO) (แจก Breakfast 

Box) 

 

10.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรำน โดยสายการบิน มำฮำนแอร ์โดยเท่ียวบินท่ี 

W5 085 

 

16.15 น. เดินทางมาถึงสนามบิน กรุงเตหะรำน (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน) แวะเปลี่ยนเครื่อง 
22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเตหะรำน สู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี W5 051  
วันที่ 8 กรุงเทพฯ                                                                                                       (พธุ) 

07.25 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภำพ  

ค่ำทวัรต์่อท่ำน : ผูเ้ดินทำงตั้งแต่ - ท่ำน ขึ้ นไป 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านพกั หอ้งพกัเด่ียว เพิม่ท่านละ  
ตัว๋เครื่องบินชั้นธุรกิจ เพิ่มท่านละ 

77,700.- บาท        
8,000.- บาท       

- บาท        
รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้ น-ลง ตำมรำคำน ้ำมันท่ีปรบัขึ้ นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนั้น 

กำรจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000.- 

บำท/ท่ำน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนำ้ 45 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-มอสโก-เตหะราน-กรุงเทพฯ (ชั้นประหยดั) โดยสาย

การบิน มาฮานแอร ์
✓ ตัว๋เครื่องบิน ชั้นประหยดั เซ็นตปี์เตอร์สเบิรก์-มอสโก 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ รถไฟความเร็วสูง มอสโคว-เซ็นตปี์เตอรส์เบิร์ก (ชั้น 2) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
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✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอำยุตั้งแต่75ปีขึ้ นไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 40 USD 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ  คิดเป็น 25 USD หรือขึ้ นอยู่กับความพึงพอใจของ
ท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

 
กำรยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและ

ตัว๋เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทาง

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน
แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง
การันตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี

การ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื่น (ถา้

มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
 
 

กรณียกเลิก 

(ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

(ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไป

ยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การใหบ้รกิาร เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณา

และตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆเป็นส าคญั 
*** เขำ้รสัเซีย ผูถื้อหนังสือเดินทำงไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำ*** 

***ตอ้งมีผลตรวจ PCR-TEST ท่ีเป็นลบ ไม่เกิน 48 ช.ม. ก่อนกำรเดินทำง*** 
(ขอ้มูล ณ.เดือนพฤษภำคม 2565 ซ่ึงอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง) 
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หมำยเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเท่ียว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

 

กรณีเดินทำงโดยลูกคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์ น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
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▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหว่างการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


