รหัสโปรแกรม : 24647 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

นำทัวร์ โดย:

คุณปาล์ ม
จากรายการ “แฟนพันธุ์แท้ สหภำพโซเวียต”

ดินแดนแห่ งพระเจ้ าซาร์ มอสโก เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก
รัสเซีย ในอดีตที่เคยเป็ นประเทศมหาอานาจแห่ งค่ ายสั งคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ได้ มีการเปลี่ยน
แปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให้ ทันกับโลกปัจจุบัน เปิ ดประเทศต้ อนรับด้ วยความเป็ นเสรีภาพ เพื่อให้ นักท่ องเที่ยวได้ เข้ า
ไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆแห่ งประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้ อมด้ วยสมบัติอันลา้ ค่ า
รวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามที่ยังคงเหลืออยู่ นอกจากนีท้ ่ านจะได้ เรียนรู้ถึงวิถีชวิตของชาวรัสเซีย จากหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ทู ี่ร้ ูเรื่ อง
ประเทศรัสเซียอย่ างลึกซึ้ง และใช้ ชีวิตเป็ นนักศึกษาอยู่ในรัสเซียอยู่ระยะหนึ่ง

วันเดินทำง
วันเดินทำง
2-9 พฤศจิกายน 2565
23-30 พฤศจิกายน 2565

วันบิน
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 6
วันที่ 7
วันที่ 7

รำคำ
77,700.77,700.-

เมือง

CODE

เที่ยวบิน

เวลำ

กรุงเทพฯ - เตหะราน
เตหะราน – มอสโก
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ - มอสโก
มอสโก – เตหะราน
เตหะราน - กรุงเทพฯ

BKK - IKA

W5 050

21.30 – 02.30

IKA - VKO

W5 084

05.30 – 08.15

VKO - IKA

W5 085

10.45 – 16.15

IKA - BKK

W5 051

22.10 – 07.25+1

LED – SVO

กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เตหะรำน – มอสโก
18.30 น. พร้อมกันที่ สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น 4
แถว S เคำน์เตอร์สำยกำรบิน มำฮำนแอร์ (W5) ประตูทำงเข้ำที่ 9 โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง
21.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่าน โดยเที่ยวบิน
ที่ W5 050
วันที่ 2 เตหะรำน – มอสโก
02.30 น. เดินทางมาถึงสนามบิน กรุงเตหะรำน (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
ออกเดินทางจาก กรุงเตหะรำน สู่ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบิน
05.30 น.
ที่ W5 084
08.15 น. เดินทางถึง สนำมบิน
วนูโคโว กรุงมอสโก นาท่านผ่านขั้นตอน
ตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ
2

(พุธ)

(พฤหัส)
แวะเปลี่ยนเครื่อง

เที่ยง
บ่ำย

คำ่
พักที่

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เลนินฮิลล์ หรือ เนินเขำนกกระจอก Sparrow Hill
ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็ นที่ต้ังบ้านพักของเลนิ นผูน้ าในอดีต ซึ่งเป็ นจุดชม
วิวที่สวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของกรุงมอสโก ที่อยูเ่ บื้ องล่างได้
โดยทัว่ ตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่งท่าน
สามารถถ่ายรูปกับหนึ่ งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุ ด คือ มหำวิทยำลัยมอสโก ที่เป็ น
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
จากนั้น นาท่านชม มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ ตั้งอยูต่ ิดกับแม่น้ ามอสโคว์ เป็ น
วิหารโดมทองคาที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็ นสีขาว
ถูกสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ที่รสั เซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้
10,000 คน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม จัตุรสั แดง (Red Square) ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ซึ่ง
ถูกสร้างด้วยหินแกรนิ ตและหินอ่อนนั บเป็ นล้านชิ้ นที่ ตอกลงไปบนพื้ น จน
กลายเป็ นลานกว้า งใจกลางเมื อ ง ที่ เ ป็ นเวที ข องเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 นอกจากนั้นยังเป็ น
สถานที่เก็บศพของเลนิ น ในปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วัน
ปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ ระลึ ก ถึ งสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณ
โดยรอบของจัตุรสั แดงจะเป็ นที่ต้งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
นาท่านถ่ายภาพกับ วิหำรเซนต์บำซิ ล (St.Basilika Church) ซึ่งถือว่าเป็ น
สถาปั ตยกรรมและสัญลักษณ์ที่สาคัญของกรุงมอสโก เป็ นวิหารที่สวยงามที่มี
โบสถ์ 9 โบสถ์ รวมกันที่เป็ นหนึ่ งเดียว โดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงาม สดใส จน
ใครๆ ก็ ต้ัง ชื่ อ เล่ น ให้วิ ห ารนี้ ว่า “โบสถ์ลูก กวำด” สร้า งด้ว ยศิ ล ปะรัส เซี ย
โบราณซึ่งเชื่อว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมา
ก่อน วิหารแห่งนี้ ถูกสร้างโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ
(Postnik Yakovlev) หลังจากได้สร้างเสร็จ ก็ ถูก ควัก ดวงตาทั้งสองข้า งโดย
กษัตริยอ์ ีวานที่ 4 นับเป็ นความโหดร้ายที่น่าเศร้ายิ่งนัก เพราะว่าไม่ตอ้ งการ
ให้ไปสร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้ ในที่แห่งใดอีก
นาท่านไปสู่ ย่ำนถนนอำรำบัท (Arabat Road) ซึ่งเป็ นแหล่งช๊อปปิ้ งสาหรับ
นักท่อง เที่ยว เป็ นถนนคนเดิน เป็ นทั้งย่านการค้า ที่มีความยาวประมาณ 1
กม. ให้ท่านได้พัก ผ่ อนตามอัธยาศัย สนุ ก สนานกับการชมสินค้าพื้ นเมือ ง
เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัยที่รา้ นค้าของที่ระลึก ร้านกาแฟ และมีศิลปิ นมา
นัง่ วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน ศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร “
 เข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Suschevsky หรือเทียบเท่ำ
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อาหารพื้ นเมือง

อาหารพื้ นเมือง
มอสโก

วันที่ 3

มอสโก

(ศุกร์)

เช้ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

นาท่านไปชม สถำนีรถไฟใต้ดิน เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้ นอย่าง
ประณีตมีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่งก่อสร้างที่
ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์
ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอนั งดงาม การตกแต่งของแต่ละ
สถานี แตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิ ต หิน
อ่อน สู่สถานี รถไฟใต้ดิน Izmailovsky
น าท่ า นไปยัง ตลำดอิ ส เมลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่ ง เป็ นตลาดที่
จาหน่ ายของที่ระลึกและงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในมอสโก
ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสินค้าที่สวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูก ดก
เครื่องหัตถกรรมลายครามที่สวยงาม เครื่องประดับต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

คำ่
พักที่
วันที่ 4
เช้ำ

น าท่ า นชม พระรำชวัง เครมลิ น (Kremlin) ที่ ต้ัง อยู่บ นชายฝั ่ ง ของแม่ น้ า
มอสโกและแม่น้ าเนกลินนายา สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู ้
ครองเมืองทุกพระองค์ กระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ได้ทรงย้ายไปอยู่ที่
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ปั จจุบันเป็ นที่ทาการของประธานาธิบดีและที่รับรองแขก
ระดับประมุขของประเทศ
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อำร์มเมอร์รี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
เริ่มสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อใช้เป็ นที่เก็บของ
สะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 15 ก่อนที่จะสร้าง
อาคารแห่งใหม่นี้ เพื่อเป็ นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้า ค่าซึ่งใช้ในงาน
พระราชพิ ธี ต่ า งๆ เหรี ย ญกล้า หาญ คลัง แสง งานโลหะติ ด ทอง และงาน
ลวดลายประดับเส้นสายในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งที่จดั ซื้ อหรือได้รับ
เป็ นเครื่องบรรณาการจากมิตรประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์หลวง
ในปั จจุ บั น เป็ นสถานที่ เ ก็ บ สะสมของมี ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด ของรั ส เซี ย จาก
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็ น
หนึ่ ง ในสามพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่ เ ก็ บ รวบรวมทรัพ ย์ส มบัติ ข องพระเจ้า แผ่ น ดิ น ที่
สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 แห่งอยูท่ ี่องั กฤษ และอิหร่าน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 เข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Suschevsky หรือเทียบเท่ำ
มอสโก – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางไปยังนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
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อาหารพื้ นเมือง

อาหารพื้ นเมือง
มอสโก
(เสำร์)

เที่ยง
บ่ำย

คำ่
พักที่
วันที่ 5
เช้ำ

เทีย่ ง
บ่ำย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม มหำวิหำรเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด
ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก เป็ นต้นแบของที่ทาการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปที่ลานด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมี
รูปปั้ นของพระเจ้านิ โคลัสที่ 1ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้ นพระมเหสีและพระธิดา
ล้อมรอบ
จากนั้น นาท่านแวะถ่ายภาพ (ด้านนอก) เป็ นที่ระลึกที่ โบสถ์หยดเลือด
(Church of the Savior on Spilled Blood) สร้างให้เป็ นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อ
เล็กซานเดอร์ที่ 2 รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์น้ัน จาลองมาจาก
มหาวิหารบาซิล ในกรุง มอสโก
อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ถนน Nevsky Prospect เป็ นที่รจู ้ กั กันดีในฐานะ
ถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ความยาวของถนน
4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้ นสุดที่สถานี รถไฟมอสโคว์
บนถนนมีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่ 18 – 20 เป็ นทั้งสถานที่
ย่านการค้า ที่อยูอ่ าศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร “
 เข้าสู่ที่พกั Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่ำ
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระรำชวังฤดูหนำว แรกเริ่มมี
ในปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้ อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250
ชิ้ น จึงต้องสร้างห้องสาหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขนึ้ โดยที่พระ
นางเรียกห้องแสดงภาพนี้ ว่า “เฮอร์มิเทจ” มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า
3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมใน
พระราชวังฤดูหนาว สะสมต่อเนื่ องกันมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ รัชสมัยของพระเจ้า
นิ โคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์
แห่งแรกที่ให้คนทัว่ ไปเข้าชมได้ ปั จจุบนั มีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดง
อยูเ่ กือบ 3 ล้านชิ้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พระรำชวังฤดูรอ้ นแคทเธอรีน ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปี เต
อร์มหาราช ให้เป็ นที่พกั ผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1
ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทาให้พระราชวัง
หรูหรามากขึ้ น และสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้ นอีก
ภายในเป็ นอาคาร 2 ชั้น มีหอ้ งพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็ นห้อง
ที่สวยงาม ผลงานชิ้ นเอกของ Bartolomo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับ
ประดาด้วยกระจกเทียนปิ ดทองอร่าม ตามรูปแบบศิลปะบารอค ชมห้อง
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อาหารพื้ นเมือง

อาหารพื้ นเมือง
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์
(อำทิตย์)

อาหารพื้ นเมือง

อาพัน เป็ นห้องที่สวยงามที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นผนังหรือรูปภาพประดับ ก็นา
อาพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารคา่ สีเขียว ออกแบบโดย Charles
Cameron เป็ นห้องที่มีลกั ษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิค
ต่อเนื่ องด้วยเข้าชม พระรำชวังอเล็กซำนเดอร์ พระราชวังที่เป็ นที่ประทับ
ถาวรของพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายของรัสเซียพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ซึ่ง
พระราชวังแห่งนี้ ถูกปิ ดซ่อมไปกว่า 10 ปี และเพิ่งจะเริ่มเปิ ดให้เข้าชมอีกครั้ง
เมื่อไม่นานมานี้
คำ่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร “
พักที่
 เข้าสู่ที่พกั Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่ 6 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ - มอสโก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้ำ
นาท่านมุดลงดินชมระบบ รถไฟใต้ดินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ที่มีความสวยงาม
อลังการไม่แพ้กบั ของมอสโก ระบบรถไฟใต้ดินที่นี่ส่วนมากสร้างอยู่ในระดับที่
ลึกมากเนื่ องจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ เป็ นเมืองที่มีคูคลองมาก
นาท่านชม ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง เพื่อเป็ น
อนุ สรณ์ชัยชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิลปะบารอค ตั้งอยู่บนเกาะวาซิล
เยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปี เตอร์แอนด์ปอล ซึ่งเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โร
มานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปี เตอร์มหาราช จนกระทัง่ กษัตริย์พระองค์สุดท้าย
ของราชวงศ์ พระเจ้านิ โคลัสที่ 2 และครอบครัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยง
บ่ำย
นาท่านสู่ พระรำชวังฤดูรอ้ นเปโตรวำเรส พระตาหนักชายฝั ่งของกษัตริย์
รัสเซีย เพื่อใช้พกั ผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูรอ้ นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
ประกอบด้วย พระราชวัง น้ าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็ นในบรรดาสุด
ยอดสถาปั ตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ าตกที่ลดหลัน่ กันถึง 27 ขั้น น้ าพุ
ตกแต่งด้วยรูปปั้ นถึง 255 ชิ้ น มีน้ าพุใหญ่ที่สุด และรูปปั้ นแซมซันกาลังง้าง
ปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝี มือของสถาปนิ ก Bartolomeo Carlo
Rastrelli เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี แห่งชัยชนะเหนื อสวีเดนที่ทุ่งโปล
ตาวา (น้ าพุเปิ ดให้ชมเฉพาะในช่วงฤดูรอ้ น)ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่
เมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบิรก์
คำ่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร “
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เซ็นต์ปีเตอร์เบิรก์
21.20 น. ออกเดินทางสู่มอสโก โดยเที่ยวบินที่ S7
23.00 น. เดินทางถึงสนมบินกรุงมอสโก
พักที่
 เข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Suschevsky หรือเทียบเท่ำ
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อาหารพื้ นเมือง

มอสโก

วันที่ 7

มอสโก – เตหะรำน

(อังคำร)

ออกเดินทางไปยัง ท่ำอำกำศยำนมอสโก วนู โคโว (VKO) (แจก Breakfast
Box)
10.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรำน โดยสายการบิน มำฮำนแอร์ โดยเที่ยวบินที่
W5 085
16.15 น. เดินทางมาถึงสนามบิน กรุงเตหะรำน (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเตหะรำน สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5 051
เช้ำ

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

แวะเปลี่ยนเครื่อง
(พุธ)

07.25 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภำพ
*** รำคำ และโปรแกรมทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่ /
กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้ ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ ***

ค่ำทัวร์ตอ่ ท่ำน : ผูเ้ ดินทำงตั้งแต่ - ท่ำน ขึ้ นไป
➢ ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
77,700.- บาท
➢ ในกรณีที่ท่านพัก ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
8,000.- บาท
- บาท
ตัว๋ เครื่องบินชั้นธุรกิจ เพิ่มท่านละ
รำคำอำจมีกำรปรับขึ้ น-ลง ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับขึ้ นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบิน
ประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น
กำรจองทัวร์
➢ หากท่านสนใจและประสงค์จ ะเดิ นทาง กรุณำจองทัวร์แ ละช ำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 30,000.บำท/ท่ำน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
➢ กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้ำ 45 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ค่ำทัวร์รวม :
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-มอสโก-เตหะราน-กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด) โดยสาย
การบิน มาฮานแอร์
✓ ตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -มอสโก
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
✓ ค่าโรงแรมที่พกั 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ รถไฟความเร็วสูง มอสโคว-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ (ชั้น 2)
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
✓ ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอำยุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)
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ค่ำทัวร์ไม่รวม :
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 40 USD
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ คิดเป็ น 25 USD หรือขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของ
ท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
กำรยกเลิก :
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

▪ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและ
ตัว๋ เครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทาง
ช่ ว งวั น หยุ ด หรื อ เทศกาล (สงกรานต์ วั น
แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ ง
การันตี มัดจากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การ การันตี ค่ามัดจ าที่ พัก โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้)
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้า
มี)
▪ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน

กรณียกเลิก
(ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่นค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
(ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไป
ยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณา
และตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆเป็ นสาคัญ
*** เข้ำรัสเซีย ผูถ้ ือหนังสือเดินทำงไทยไม่ตอ้ งทำวีซ่ำ***
***ต้องมีผลตรวจ PCR-TEST ที่เป็ นลบ ไม่เกิน 48 ช.ม. ก่อนกำรเดินทำง***
(ข้อมูล ณ.เดือนพฤษภำคม 2565 ซึ่งอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง)
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หมำยเหตุ :
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
▪ รายการอาจมีก ารเปลี ่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่ อ งจากความล่า ช้า ของสายการบิน โรงแรมที ่พ กั ใน
ต่า งประเทศ เหตุก ารณ์ท างการเมือ ง และภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อ ยู ่น อกเหนื อ การควบคุม ของทางบริษัท ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูก ทาร้าย การสูญ หาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
▪ รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริษัท ฯอีก ครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
▪ การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั ๋วเครื่องบินเอง
▪ ในกรณีลูกค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคายื นยันว่าทัวร์น้ั นๆ ยืนยันการเดิ นทาง
แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
▪ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รั บผิดชอบ
ต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
▪ ห้องพัก ในโรงแรมเป็ นแบบห้องพัก คู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ ท่านมีความประสงค์จ ะพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตี ย ง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
▪ กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
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▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
การบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋า
จริง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิ น USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี เดินทางชั้น ธุ ร กิ จ
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ในระหว่างการเดินทาง
กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว
▪ หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
หลังจำกกำรจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ขำ้ งต้นทุกประกำร
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
➢ หรือโทร 02-234-5936
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