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รหัสโปรแกรม : 25576 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

รถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนตป์ีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan กลับมอสโก 
พิเศษ !!! ชมการแสดงละครสัตว์  Circus 
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วันท่ี โปรแกรม อาหาร โรงแรม 
เช้า กลางวัน เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ   
 - 

2 
สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) 
– มอสโก – มหาวิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร์ – จตัุรัสแดง – 
มหาวิหารเซนตบ์าซิล– หา้งกุม 

 ✓ ✓ 
Izmailovo Gamma 3* หรือ
เทียบเท่า 

3 

รถไฟใตดิ้นกรุงมอสโก – ตลาดอิสมายลอฟสก้ี – 
พระราชวงัเครมลิน – โบสถอ์สัสัมชญั – พิพิธภณัฑอ์าร์
เมอร์ร่ี – สแปร์โรว ์ฮิลล ์– ชมการแสดงละครสัตว ์– รถไฟ
ตูน้อนชั้น First Class สู่ เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 

✓ ✓ ✓ รถไฟตูน้อนชั้น First Class 

4 
เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก – โบสถห์ยดเลือด – พระราชวงัฤดู
หนาว – พิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ 

 ✓ ✓ 
Okhtinskaya Hotel 3* หรือ
เทียบเท่า 

5 
พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนดป์อล – ถนน
เนฟสก้ี  

✓ ✓  
Okhtinskaya Hotel 3* หรือ
เทียบเท่า 

6 
มหาวิหารเซนตไ์อแซค – รถไฟความเร็วสูง Sapsan – 
มอสโก – ถนนอารบทั 

✓ ✓  
Izmailovo Gamma 3* หรือ
เทียบเท่า 

7 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) – สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) ✓   - 

8 สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินสุวรรณภูมิ    - 
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ก าหนดการเดินทาง 
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ                (-/-/-) 
19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สาย

การบิน สายการบินมาฮานแอร์ (W5) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
การเดินทาง 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน มาฮานแอร์ เท่ียวบินท่ี W5050 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

Day 2 สนามบินเตหะราน (อหิร่าน) – สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) – มอสโก – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ 
– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม            (-/L/D)  

02.15 น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เวลาทอ้งถ่ิน) จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ เมืองมอสโก 
ประเทศรัสเซีย  

05.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน มาฮานแอร์ เท่ียวบินท่ี W5084 
09.15 น. ถึง สนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย 

(เวลาประเทศรัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
ยนิดีตอ้นรับทุกท่านสู่เมืองมอสโก (Moscow) ประเทศรัสเซีย ออกเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral 
of Christ the Saviour) สร้างขึ้นโดย "พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1" ในปี 1839 ด าเนินการสร้างนานถึง 45 ปี 
มหาวิหารมีสวยงามอลงัการตั้งแต่แรกเห็น ตวัอาคารสีขาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสีทอง สร้างเป็นอนุสรณ์
แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้ หลงัจากท่ีรัสเซียรอดพน้จากสงครามนโปเลียนแห่งฝร่ังเศสมาได ้ 
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กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จตัุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก สร้างดว้ยการน าหินแกรนิตและหินอ่อน
จ านวนนบัลา้นช้ินตอกฝังลงบนพื้นทัว่จตุัรัสท่ีมีความกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าให้กลายเป็นจตัุรัส
โมเสกท่ียิ่งใหญ่อลงัการมาก เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย โดยรอบจตัุรัสแดงจะลอ้มรอบไปด้วย
สถานท่ีส าคญัหลายแห่ง หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ขึ้นไป
ชมบนยอดหอเราจะเห็นไดว้่าออกแบบดว้ยศิลปะแบบโกธิก ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซ่ึงเป็นทบัทิมน ้ าหนัก
ถึง 20 ตนั วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ท่ีสุดของรัสเซีย
ในยุคศตวรรษท่ี 16 วิหารเซนตบ์าซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเม่ือปี 1555 มีโดมถึง 
9 ยอดท่ีสูงลดหลัน่กันไป จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจตัุรัสแดง 
เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซ่ึงเปิดใหบ้ริการเม่ือปี 1895 ตวัอาคารนั้นสูง 3ชั้น 

ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และร้านคจ้ านวนกว่า 200 ร้าน อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนด์
เนมช่ือดงัระดบัโลก 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 ท่ีพกั Izmailovo Gamma 3* หรือเทียบเท่า  
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Day 3 รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก – ตลาดอสิมายลอฟสกี ้– พระราชวังเครมลนิ – โบสถ์อสัสัมชัญ – 
พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี – สแปร์โรว์ ฮิลล์ – ชมการแสดงละครสัตว์ –รถไฟตู้นอนช้ัน First Class สู่  
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก         (B/L/D)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จุดหมายแรกของวันน้ีคือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก 
(Moscow Metro) แมจ้ะเหมือนไม่ใช่สถานท่ีท่องเท่ียว แต่เม่ือมา
ก็ตอ้งมาชมดวามงามของสถานีรถไฟสวย ๆ และลองนั่งดูซัก
คร้ัง แต่ก่อนเคยเป็นสถานท่ีหลบภัยจากกองก าลังทหารนาซี
ในช่วงสงครามคร้ังท่ี 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดิน
รถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และท่ี 
สถานีคอมซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มีภาพมเสกสวยๆ 
ประดบัประดาไวท้ัว่ทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามท่ีอลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลียร์เรียงตลอด
ความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม  
แล้วไป เ ดิน เ ท่ี ยวชม ตลาดอิสมายลอฟสกี้  (Izmailovsky 
Market) ซ่ึงเป็นตลาดหน่ึงในมอสโกท่ีพ่อคา้แม่คา้พูดภาษาไทย
ได ้สินคา้ส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสก้ีจะเป็นแนวพื้นเมือง
ทอ้งถ่ิน มีเส้ือผา้ เคร่ืองกันหนาว กระเป้า หมวก และสินคา้ท่ี
ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสกา้ เอกลกัษณ์ของ
รัสเซีย 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดช่ื้อว่าเป็นสัญลกัษณ์และเป็น
หน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสร้างขึ้นในรัชสมยัของพระเจ้าอีวานท่ี 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างท่ีสุด
พระราชวงัเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุค
ของรัสเซีย ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนห้องใชส้อยถึง 700 ห้อง หอดอย 18 จุดและป้อมปราการท่ีมี
ความยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรับสังเกตการณ์ ภายหลงัปรับเปล่ียนให้เป็นท่ีท าการของรัฐบาล และส่วน
หน่ึงเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ท่ีบริเวณดา้นนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ท่ีไดรั้บ
การบนัทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวญัศตัรูและเพื่อให้
เป็นปืนใหญ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกสมช่ือ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 120 เซนติเมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มี
น ้าหนกัรวมถึง 40 ตนั และยงัมีระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกช่ือวา่ ระฆังพระเจ้าซาร์ อยูบ่นหอดอยพระเจา้อีวานท่ีสูง 
81 เมตร ระฆงัใบน้ีจึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น ้ าหนกัรวมมากถึง 200 ตนั แต่ท่ีเห็นมุมหน่ึงมีช้ินส่วนของ
ระฆงัแตกออกมา ซ่ึงก็มีน ้ าหนกัมากถึง 11.5 ตนั ภายในบริเวณพระราชวงัเครมลินเราจะไดเ้ห็น โบสถ์อัสสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักด์ิสิทธ์ิ ด้วยการเป็นสถานท่ีจัดพิธีราชาภิเษกของกษตัริย์ของ
รัสเซียทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถมี์ 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งดา้นนอกและดา้นใน ยิ่งดา้นในนั้นมีภาพเฟรสโก
และภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดท่ีจะเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี หน่ึง
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ในพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีเก็บรวบรวมสมบติัล ้าค่าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอญัมณี เคร่ืองประดบั อาวุธ 
และงานศิลปะชั้นน ามากมาย 

 
 
เดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปร์โรว์ 
ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกช่ือคือ เลนินฮิลส์ เน่ืองจากเป็น
ท าเลท่ีมองเห็นทศันียภาพของเมืองไดช้ัดเจนและเป็นมุมท่ีเล
นินช่ืนชอบมาก จึงเลือกจุดน้ีเป็นท่ีตั้ งของบ้านพักส่วนตัว 
ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเ ท่ียวขึ้ นมาชมวิว จุด
เดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ย ังเป็นท่ีนิยมในการใช้เป็นมุม
ถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกดว้ย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์
แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล 
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ 
** กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดง
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงืน 
1,000 บาท ** 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย รถไฟตู้นอนช้ัน First Class (Grand Express Train) 
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Day 4 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวงัฤดูหนาว (พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)     (-/L/D)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า บนรถไฟ 

เดินทางถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เขา้สู่ตวัเมืองของเมืองหลวงเก่าและเมืองแห่งประวติัศาสตร์ของประเทศรัสเซียท่ี
งดงามเป็นท่ีกล่าวขานจนไดช่ื้อวา่ ราชินีแห่งยโุรปเหนือ เมืองใหญ่เมืองน้ีก่อตั้งขึ้นโดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชใน
ปี 1703 และก็ทรงยา้ยเมืองหลวงจากมอสโกมาท่ีน่ีจนครองความเป็นเมืองหลวงอยู่นานกว่า 200 ปี น าท่าน
ถ่ายภาพโบสถ์หยดเลือด (Church of the Saviour on the Blood) (ด้านนอก)โบสถเ์ก่าท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1883 เป็น
โบสถ์ท่ีมีไวเ้พื่อประกอบพิธีทางศาสนา ตวัอาคารโบสถ์ออกแบบสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบเซนต์ไทน์
เช่นเดียวกบัวิหารเซนตบ์าซิลในมอสโกท่ีเป็นอาคารตน้แบบ ผูส้ร้างโบสถแ์ห่งน้ีก็คือ"พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 
3" ซ่ึงสร้างให้เป็นอนุสรณ์ถวายพระเกียรติแก่ "พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2" พระบิดาท่ีถูกลอบปลงพระชนม์ใน
บริเวณน้ีเม่ือปี 1881  

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวงัท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1732 และเพื่อแสดงถึงอ านาจและความยิง่ใหญ่ของ

รัสเซียจึงไดส้ร้างให้มีขนาดท่ีใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล ์บารอก เป็นพระราชวงัท่ีมีเอกลกัษณ์ดว้ยสี
เขียวขาว ดา้นหน้าอาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีห้องรวมแลว้ กว่า 1,500 ห้อง ปัจจุบนัพระราชวงัฤดูหนาว
แห่งน้ีไดเ้ปิดให้เขา้ชมภายในไดเ้ป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ภายในมีการจกัแสดงสมบติัล ้าค  าของราชวงศ์แห่ง
รัสเซีย เก็บงานศิลปะระดบับนัลือโลกซ่ึงมีมากถึงกว่า 3,000,000 ช้ิน ทั้งงานเขียน งานป้ัน งานแกะสลกั หลาย
ช้ินเป็นของเก่าตั้งแต่ยุคอียิปตโ์บราณไล่มาจนถึงช่วงตนัศตวรรษท่ี 20 และยงัมีหนงัสือเก่าอีกหลายหม่ืนเล่มซ่ึงมี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์อยา่งท่ีสุด ผลงานจากศิลปินช่ือดงัระดบัโลกไม่วา่จะเป็น ไมเล แองเจโล, ลีโอนาร์โด ดา 
วินชี, แวนโก๊ะ ก็สามารถหาชมไดท่ี้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพกั Okhtinskaya Hotel 3* หรือเทียบเท่า 
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Day 5 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – ถนนเนฟสกี ้                  (B/L/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
(Peterhof Palace) เขา้ชมภายในพระราชวงัท่ีพระเจา้ปีเตอร์มหา
ราชทรงสร้าขึ้นริมทะเลบอลติกในปี 1705 เพื่อให้เป็นท่ีประทบั
พกัผ่อนในช่วงฤดูร้อนและทรงมีความตอ้งการให้พระราชวงัแห่ง
น้ีสวยงามยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝร่ังเศส ด้วย
จุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อแสดงออกถึงความรุ่งเร่ืองร ่ ารวยของ
รัสเซียในยุคนั้น ตวัอาคารออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสิก ต่ืนตากบัอุทยานพรรณไม้
ท่ีมีประติมากรรมน ้าพุทองเหลือง สูงถึง 27 ขั้นพร้อมรูปป้ันอีก 255 ช้ินตกแต่งรายรอบ 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านเท่ียวชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงก่อสร้างช้ินแรกของเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก 
สร้างโดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ทรงตั้งช่ือให้ป้อมแห่งน้ีตามช่ือของนกับุญปีเตอร์และนกับุญปอลผูเ้ป็นสาวก
แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1703 เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัศตัรู โดยมีความสูงประมาณ 122.5 
เมตร ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยบัขยายให้มีพื้นท่ีของคุกส าหรับคุมขงันกัโทษการเมือง และก็ไดต้อ้นรับนกัโทษ
การเมืองช่ือดงัของเมืองอยู่หลายคน แต่ก็ไม่มีนักโทษคนใดน่าสนใจเท่ากบัการถูกคุมขงัของ  "ซาร์เรวิช อเล็ก
ซิส"(Tsarevich Alexis) พระโอรสองค์โตของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ท่ีถูกจบัไดว้่าจะก่อการกบฏและลอบปลง
พระชนม์พระบิดา ส่วนพระเจ้าปีเตอร์มหาราชภายหลงัเม่ือเสด็จสวรรคต ก็ถูกน าพระศพบรรจุไวใ้นสุสาน
กษตัริยภ์ายในป้อมแห่งน้ี ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลก็ยงัท าหนา้ท่ีเสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษตัริยแ์ละราชินี
แห่งโรมานรอฟไวอี้กมากมาย เช่น พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนาซ่ึงเป็นเจา้
หญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจา้ซาร์นิโดลสัท่ี 2 และพระบรมวงศานุวงศอ์งคอ่ื์นๆ ดว้ย  

 
 
หลงัจากนั้นเดินเท่ียวชม ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) เป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะถนนประวติัศาสตร์ ศูนยก์ลาง
ของนครเซนตปิ์เตอร์สเบร้ีก ความยาวของถนน 4.5กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหนา้พระราชวงัฤดูหนาว ส้ินสุดท่ีสถานี
รถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ในช่วงศตวรรษ ท่ี 18-20 เป็นทั้งสถานท่ีย่านการคา้ ย่านท่ีอยู่
อาศยั พระราชวงั โรงละคร ร้านคา้ โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั  เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเดิน
เล่นอย่างเต็มอิม่จุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 ท่ีพกั Okhtinskaya Hotel 3* หรือเทียบเท่า 
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Day 6 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่ มอสโก – ถนนอารบัท      (B/L/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เขา้ชมมหาวิหารสุดอลงัการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac's Cathedral) มหาวิหารโดมท่ีมีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ของโลก อดีตเคยเป็นโบสถ์ไมเ้ก่าหลงัเล็ก ปัจจุบนัเป็นมหาวิหารหลงัใหญ่ท่ีมีเสาหินแกรนิตช้ิน
ใหญ่จ านวน 48 ตนั แต่ละตนัหน่ึงสูงเกิน 20 เมตร น ้ าหนัก 114 ตนั ส่วนของยอดโดมท่ีเห็นเป็นสีทองท าด้วย
ทองค าแผน่หนกัประมาณ 100 กิโลกรัมสวยงามยิง่ใหญ่ท่ีสุด 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อน าท่านนัง่รถไฟด่วน High Speed Trains Sapsan เดินทางสู่เมือง มอสโก 

 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคน
เดินท่ีจะ มากมายไปดว้ยร้านคา้ร้านอาหาร ในย่านน้ีเราจะ
ได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและ 
เลือกซ้ือ และของท่ีระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน 
เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเดินเล่นอย่างเต็มอิ่มจุใจ 
อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย  
ท่ีพกั Izmailovo Gamma 3* หรือเทียบเท่า 
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Day 7 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) – สนามบินเตหะราน (อหิร่าน)          (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางไปยงั สนามบินวนูโคโว 
11.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดย สายการบินมาฮานแอร์ (W5) เท่ียวบินท่ี W5085 
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 
21.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน สายการบินมาฮานแอร์ (W5) เท่ียวบินท่ี W5051 
 

Day 8 สนามบินเตหะราน (อหิร่าน) - สนามบนิสุวรรณภูมิ            (-/-/-) 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 
 
 

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็น
ผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดได้เน่ืองจาก
สภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและ
จะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดวันเดินทาง 
มกราคม - มีนาคม 2566 

ราคา / ท่าน 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดี่ยว 

พุธ-พุธ 11 - 18 มกราคม 2566 49,999 6,900 

พุธ-พุธ 01 - 08 กุมภาพนัธ์ 2566 49,999 6,900 

พุธ-พุธ 22 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2566 49,999 6,900 

พุธ-พุธ 01-08 มีนาคม 2566 49,999 6,900 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และน ้าหนกักระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อนั

เป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของ
แต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะ
ไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกห้องพกั ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 
และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั กรณี
ท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหาร
มงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียม
หนงัสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั ,ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  
 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลบั 

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนกัท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  *กรณีต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3,000 บาท / ตลอดการเดินทาง *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ 
ตามมาตรฐานการให้ทิปหวัหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน 
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 ค่าทิปคนขับรถ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท / ตลอดการเดินทาง *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
**ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัว

เข้ามาในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 25,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษัทก าหนด ขอ

อนุญาตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 
35 วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่า
ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช้จ่าย

ใดๆ หากยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้

ทางบริษทัทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 
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หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อยา่ง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น  พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกว่า 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั

นกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋

เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง  เน่ืองจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ
ของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน
หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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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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