
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG (8D5N) 

“VKO0  RUSSIA มอสโคว ์เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์”  
สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)  

บินเข้ามอสโคว ์ออก เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ ไม่ย้อนทาง 
 

 



 
 

บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึนเครืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   .  – .  

W5 084 IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว์)  .  – .  

W5 1103 LED(เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก)  – IKA(เตหะราน) .  – 6.  

W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  .  – .  

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนําหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. (ไม่เกนิ 2 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. ** 

 

วนัที 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

20.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชนั  เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row S ประตู 

8 สายการบิน Mahan Air โดยมเีจ้าหน้าทขีองบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.35น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบนิ Mahan Air 

เทยีวบนิท ีW5 050  ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

  

วนัที 2 
     สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว)์ – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– มหาวิหาร 

     เซนต์ซาเวียร ์– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบตั                                                      (-/L/-)     

 

.50น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาวไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรษีะ 

- สุภาพบุรษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาว 

07.30น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบนิ Mahan 

Air เทยีวบนิท ีW    ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 



 
 

09.35น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรสัเซีย(ตามเวลาท้องถนิช้ากว่า

เมอืงไทยประมาณ 4 ชวัโมง) หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี มปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 

 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตงัอยู่ใกลแ้ม่นํามสั

กวา ซงึในตวัเมอืงมปีระชากรอยู่อาศยักว่า  ใน  ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีุด

ในยุโรป และเมอืสมยัครงัทสีหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยงัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซ

เวยีตอกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู่ จดุชมวิว สแปรโ์ร่ฮิลล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิทสีามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืง

มอสโคว์ได้ทงัหมด ถ่ายรปูเป็นทรีะลกึกบัตกึมหาวทิยาลยัมอสโควท์สีรา้งเป็นตกึสูงในสมยัสตาลนิ ซงึเป็น  

ใน  ตกึ ทสีรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกนั หรอืทเีรยีกว่า Seven Sister  

นําท่านเดนิทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทเีรยีกกนัว่า มหา

วหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ่้ายรปูดา้นใน) สรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมอืปี 

ค.ศ.  โดยพระเจ้าซาร์อเลก็ซานเดอร์ท ี  ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง  ปี เป็นวิหารทสีําคญัของนิกาย

รสัเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทสีําคญัระดบัชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนต์ซา

เวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

นําท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทสีุดใน

โลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิมี

จุดเรมิต้นมาจากช่วงแรกสุดทสีตาลนิ ขนึมาเป็นผู้นําสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทนํีามา



 
 

ตกแต่งภายในสถานีนันเป็นลักษณะของงานศิลปะทีสร้างขึนเพือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ 

(Monumental Art) ซงึจะสอืออกมาในรูปของงานปัน รปูหล่อ ภาพสลกันูนตํา ภาพวาดประดบัลวดลายแบบ

โมเสก 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ  ก.ม. เป็นทงัย่านการค้า 

แหล่งรวมวยัรุน่ รา้นคา้ของทรีะลกึ รา้นนังเล่น และยงัมศีลิปินมานงัวาดรปูเหมอืน รปูล้อเลยีน และศลิปินเล่น

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ถอืว่าเป็นถนนคนเดนิทใีหญ่ทสีุดในเมอืงมอสโควเ์ลยทเีดยีว 

 
คาํ  อิสระอาหารคาํเพือความสะดวกในการท่องเทียว  



 
 

พกัที  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   

 วนัที 3       เมืองซากอรส์ – โบสถอ์สัสมัชญั – โบสถท์รินิตี – ตลาดอิสไมโลโว่                         (B/L/D)     

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) เป็นเมอืงโบราณ เป็นทตีงั

ของศาสนสถานทใีหญ่ทสีุดและเก่าแก่ทสีุด ในครสิต์ศตวรรษท ี -  เป็นทแีสวงบุญทศีกัดสิทิธขิองประเทศ 

เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์ 

นําท่านเดนิทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ทมีคีวามสวยงามมากของเมอืง 

สร้างในสมยัพระเจา้อีวานเมอืปี ค.ศ. -  สรา้งเลยีนแบบโบสถ์อัสสมัชญัภายพระราชวงัเครมลนิ 

ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน  ชนั มแีท่นสําหรบัประกอบพิธขีองพระสงัฆราชและที

สําหรบันักรอ้งนําสวด หอระฆงั ผ่านชม บ่อนําศกัดสิทิธ ิ(Chapel Over the Well) ทซีมึขนึมาเองตาม

ธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืนเมอืง 

นําท่านเดนิทางสู่ โบสถท์รินิตี (Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมอืงมยีอดโดมหวัหอมสทีอง ภายใน

ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน  ชนั มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จยีสทภีายในบรรจุกระดูกของ

ท่าน ประชาชนทศีรทัธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ 

 นําทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow)  



 
 

นําทา่นเดนิทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พนืเมอืง ซงึท่านจะไดพ้บกบัสนิคา้

ของทรีะลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซอืสนิค้าตามอัธยาศยั อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพนัคอ 

กล่องดนตรรีปูแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสนิคา้ของทรีะลกึอนืๆ อกีมากมาย 

 
คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน   

พกัที  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

    

วนัที 4 
        พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี แชมเบอร ์– จตัรุสัแดง – มหาวิหารเซนต์ บา  

        ซิล – ห้างกมุ                                                                                                            (B/L/-)                                                    
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ทปีระทบัของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์

จนกระทงัพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัทเีมอืงเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบนัเป็นทปีระชุมของ

รฐับาลและทรีบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็นจตุัรสัวหิาร เป็นทตีงัของ มหาวหิาร

อสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม  ยอด 

เป็นสถานท ีทพีระเจา้ซารใ์ช้ทําพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่

อนุญาตให้เขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ทสีรา้งอุทศิ

ให้กบันักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบนัเป็นทเีกบ็พระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจ้าปีเตอรม์หา

ราช ผ่านชม ระฆงัยกัษ์แห่งพระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. -  สมยัพระนางแอนนา

ททีรงประสงค์จะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทสีุดในโลก แต่เกิดความผดิพลาดระหว่างหล่อทําให้ระฆงัแตก ปัจจุบนั



 
 

ตงัอยูภ่ายในพระราชวงัเครมลนิแห่งนี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ.  

ต้องการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทสีุดในโลก ทยีงัไม่เคยมกีารใช้ยงิเลย ทําดว้ยบรอนซ์นําหนัก  ตนั และลูกกระสุน

หนัก ลูกละ  ตนั   

นําทา่นเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ี

เก่าแก่ทสีุดของประเทศรสัเซยี เป็นทเีกบ็สะสมทรพัยส์มบตัลิําค่าของเจา้ชายมสัโคว ีในช่วงครสิต์ศตวรรษท ี

-  พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร ีแชมเบอร์เป็นหนึงในสามพพิิธภณัฑ์ทเีก็บรวบรวมทรพัย์สมบตัิของพระเจ้า

แผ่นดนิทสีมบรูณ์แบบทสีุด ซงึอกี  ทอียูท่ ีประเทศองักฤษ และ ประเทศอหิร่าน 

 

 
เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน  

นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมอืงทเีป็นเวทขีองเหตุการณ์สําคญัใน

ประวตัศิาสตรข์องรสัเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สร้างในสมยั

ครสิต์ศตวรรษท ี  ปัจจบุนัสถานทแีห่งนีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาต ิวนัแรงงาน 

และวนัทรีะลกึสงครามโลกครงัท ี  บรเิวณโดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นทตีงัของกลุ่มสถาปัตยกรรมทสีวยงาม 

อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมอืงมอสโคว ์

ประกอบด้วยยอดโดม  ยอดทมีสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งด้วยศิลปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี 

Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงทมีลีกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอม สสีนัสดใส ตงัตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ย

กําแพงของพระราชวงัเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจาํนวนไม่น้อยทเีดนิทางสู่จตุัรสัแดงแลว้จะต้องถ่ายรปูเป็นทรีะลกึ

คู่กบัมหาวหิารแห่งนี พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนานของสถานทสีําคญันีควบคู่กนัไป มหาวหิาร

เซนต์ บาซลิ สรา้งขนึโดยพระเจา้อวีานท ี  (Ivan the Terrible) เพอืเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือ



 
 

กองทพัของมองโกลทเีมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ.  หลงัจากถูกปกครองกดขมีานานหลายรอ้ยปี 

ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึ

ทําให้มเีรอืงเล่าสบืต่อกนัว่า พระเจา้อวีานท ี  ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีมาก จงึมี

คาํสงัใหป้นูบําเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทงัสอง เพอืไม่ใหส้ถาปนิกผู้นันสามารถสรา้ง

สงิทสีวยงามกว่านีได้อีก การกระทําในครงันันของพระเจา้อวีานท ี  จงึเป็นทมีาของสมญานาม Ivan The 

Terrible หรอือวีานมหาโหด นันเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตงัอยู่บนป้อมสปาส

สกายา เป็นศิลปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง  แฉกททีํามาจากทบัทมิ นําหนัก  ตนั ซงึพรรคคอมมวินิสต์

นํามาประดบัไวเ้มอืปี ค.ศ.   

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพอืราํลกึถงึผูนํ้าคอมมวินิสต์คนแรกของรสัเซยี ภายในคอื

สถานทพีกัพงิเมอืท่านสนิใจในจตุัรสัสแีดงทเีคร่งขรมึแต่ยงัคงความยงิใหญ่ เยยีมชมทนีีดว้ยความสงบเพอืชม

ร่างของบุรุษผู้กลา้ในอดตีซงึเปิดให้ประชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ  กว่าปีแลว้ก็ตาม ทเีกบ็ศพ

สรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมศีพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

ชม ห้างสรรพสนิค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทเีก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.

 ปัจจุบนัเป็นห้างสรรพสนิค้าชนันํา จําหน่ายสนิค้าแบรนด์เนม เสอืผ้า เครอืงสําอาง นําหอม แบรนด์

ดงัทมีชีอืเสยีงทเีป็นรุน่ล่าสุด (New Collection) นอกจากนนัสามารถชอ้ปปิงไดเ้พมิอกีทหี้างสรรพสนิค้าใต้ดนิ

บรเิวณของ หลกักโิลเมตรท ี  หน้าจตัรสัแดง 

 
คาํ  อิสระอาหารคาํเพือความสะดวกในการท่องเทียว  

พกัที  HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วนัที 5    รถไฟความเรว็สงู SAPSAN – เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัแคทเทอรีน          (B/L/D)                                                    

 



 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

นําทา่นเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สงู (Sapsan Speed Train) หรอืเทยีบเท่า เทคโนโลยใีหม่ล่าสุดจาก

เยอรมนั หรอืทเีรยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเรว็สูงของประเทศรสัเซยี การออกแบบเป็นส่วน

หนงึของตระกูล Siemens Velaro มคีวามเรว็สูงสุด โดยประมาณ  กม. ต่อ ชม. (  ไมลต่์อชวัโมง)  

......... น. นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเรว็สูง (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ  ชวัโมง)   

 ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั ** 

......... น. เดนิทางถงึ เมืองเซนต์ ปีเตอรส์เบิรก์ (Saint Petersburg) เมอืงทสีวยงามจนไดร้บัสมญานามว่า “ราชนิี

แห่งยโุรปเหนือ” เซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมอื พ.ศ.  โดยตวัเมอืงเรมิ

สร้างด้วยการถมทรายและหนิเป็นจํานวนมากเพราะว่าพนืทเีดมิของเมอืงนันเป็นดนิเลนของทะเล พระองค์

ทรงเลอืกทจีะสรา้งเมอืงทบีรเิวณนีเพราะว่าตวัเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไปทางยุโรปและ

ประเทศอนืๆไดง้่าย เพอืการปฏริปูรสัเซยีใหท้ดัเทยีมกบัประเทศอนืๆ ในยุโรปได้โดยง่าย ต่อมาเมอืงเซนต์ ปี

เตอรเ์บริก์จงึไดร้บัสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยโุรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจกัรวรรดริสัเซยีเป็นเวลา  ปี 

(หลงัจากนันไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทเีมอืงมอสโคว ์เมอื พ.ศ. ) ชอืเดมิของเมอืงเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ คอื 

เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นช่วง พ.ศ. - ) และ เลนินกราด (Leningrad ใช้ในช่วง พ.ศ. -

) 

 
เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืนเมอืง 

 นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองพชุกิน (Pushkin) หรอืทรีูจ้กักนัในชอื ซาโก เซโล ซงึเป็นทพีกัในฤดูรอ้นของราชวงศ์

ทสีวยงามและเป็นบา้นทรีกัและโปรดปรานของสมาชกิครอบครวัโรมานอฟทุกพระองค ์ 



 
 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแคทเทอรีน (Catherine Palace) ทสีวยงามมากแห่งหนึงในรสัเซยี มหี้อง

ต่างๆให้ชมนับร้อยห้อง แต่ห้องทีทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอําพัน  หรอื ห้องแอมเบอร์รูม (The 

Amber Room) ทเีป็นสุดยอดงานศลิป์ยุคศตวรรษท ี18 อนัประมาณค่ามไิด ้ทช่ีางจากเยอรมนัสรา้งใหแ้ก่

ปราสาทของกษตัรยิฟ์รดีรชิท ี1 แห่งรสัเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หกชนิเนือท ี100 ตารางเมตร 

ประดบัด้วยอําพนั 6 ต้น พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีลําค้าจากอิตาล ีห้องอําพนัถูกสร้างขนึใหม่

ในช่วง 20 ปีทผี่านมา ปัจจบุนัราคาประเมนิคร่าวๆ มากกว่า 142 ลา้นดอลล่าหส์หรฐั 

 
คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน   

พกัที  PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วนัที 6 
   พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถห์ยด 

   เลือด – ช้อปปิงถนนเนฟสกี                                                                                 (B/L/-)                                                    

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดรู้อน หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรือ เปโตรควา

เรสต์ ตงัอยู่รมิฝังทะเลบอลติค สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราชซงึพระองค์ใช้เป็นที

ประทบัพกัผ่อนสําหรบัล่าสตัวใ์นช่วงฤดูรอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งนีมคีวามงดงามยงิกว่า

พระราชวงัแวร์ซายส์ ประเทศฝรงัเศส เพอืแสดงถึงอํานาจ ความเจรญิรุ่งเรืองของประเทศรสัเซีย จงึได้

รวบรวมสถาปนิกและช่างฝีมอืจากทวัทุกมุมโลกมากมาย เพอืเนรมติสงิก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมทตีกแต่ง



 
 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เช่น หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็นต้น 

สมัผสัความสวยงาม ตนืตาตนืใจกบัประตมิากรรมนําพุอนัโดดเด่นอลงัการสทีองเหลอืงอร่าม และ ร่มรนืลงตวั

กบัอุทยานพฤกษานานาพนัธุ์ด้านหน้าพระราชวงัรมิฝังทะเลบอลตคิ ** นําพุในสวนจะไม่สามารถเปิดให้ชม

ความสวยงามได้ในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจ

ปิดทําการทุกวนัจนัทรส์นิเดอืน หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคารสนิเดอืน (2 วนั ตดิต่อกนั) โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ซงึเป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพนืเมอืงรสัเซยี ทจีะเพมิวนัหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดู

หนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม กรณีทพีระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดทําการ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธปิรบัเปลยีนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยนําท่านชมความสวยงามของ 

พระราชวงัยสูซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส์ พระราชวงัใด พระราชวงัหนึงเป็นการทดแทน ทงันี การปิด

ทาํการของแต่ละพระราชวงั จะไมต่รงกนัทกุพระราชวงั ** 

 
เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืนเมอืง 

นําทา่นเดนิทางสู่ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สงิก่อสรา้งอนัดบัแรกสุดของเมอืง เพอื

เป็นอนุสรณ์ต่อชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตงัอยู่บนเกาะวาซลิเยฟสก ีชมดา้นในซงึ

เป็นทเีกบ็พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เรมิจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทงักษตัรยิพ์ระองคส์ุดท้ายของ

ราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัท ี2 และครอบครวั 



 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซงึสรา้งขนึเมอืปี 

ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งทงัสนิ 40 ปี มหาวหิารแห่งนีสรา้งขนึโดยดํารขิองพระเจา้ซาร ์อเลก็

ซานเดอรท์ ี1 (Tsar Alexander I) เพอืถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia ผู้ซงึเป็นนักบุญอุปถมัภข์อง

พระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวหิารแห่งนีถอืว่าเป็นมหาวหิารทใีหญ่ทสีุดในรสัเซยี 

แต่ปัจจบุนัตําแหน่งมหาวหิารทใีหญ่ทสีุดในรสัเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนต์ซาเวยีร ์(Church of Christ the 

Savior) ซงึสรา้งเสรจ็เมอืปีค.ศ.2000 ภายในมรีปูภาพทสีรา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รปูเขยีนไอคอนต่างๆ 

และหนิแกรนิตขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งนีเป็นทนีับถอืของชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เนืองจากครงัหนึง

ตวัเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทงัเมอืง แต่มหาวหิารเซน็ต์ไอแซคแห่งนี ไดร้บัความ

เสยีหายเพยีงเลก้น้อยเท่านนั 

 



 
 

นําทา่นเดนิทางสู่ โบสถห์ยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซงึพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ ี

3 ทรงสรา้งขนึบนบรเิวณทพีระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ ี2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพอืเป็นอนุสรณ์แด่พระ

บดิา ทรงนํารปูแบบสถาปัตยกรรมของรสัเซยีในครสิต์ศตวรรษท ี16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มลีกัษณะรูปร่าง

คลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทเีมอืงมอสโคว ์

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนเนฟสกี (Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

โดยมคีวามยาว 4.5 กิโลเมตร เรมิต้นทหีน้าพระราชวงัฤดูหนาวและสนิสุดทสีถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที

สถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษท ี18-20 ทเีรยีงรายอยู่สองขา้งทาง ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมอืงเซนต์ ปี

เตอร์สเบิร์ก ซึงเป็นทงัย่านการค้า ย่านทีอยู่อาศัย ทีตังของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที

ท่องเทยีวทสีาํคญัอกีมากมาย 

คาํ  อิสระอาหารคาํเพือความสะดวกในการท่องเทียว  

พกัที  PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วนัที 7    สนามบินปลูโกโว (เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)                     (B/-/-)                                                    
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

นําทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปลูโกโว  นครเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย 

.50น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบนิ Mahan Air 

เทยีวบนิท ีW5 1103  ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาวไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรษีะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาว 

21.45น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ี

W5 051  ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

 

วนัที 8      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 

 

07.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

    ****************************************************************** 



 
 

 

** หากลูกค้าท่านใดทีจาํเป็นต้องออกตวัภายใน (ตวัเครืองบิน , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครงัก่อนทาํการออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์งันีเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เดก็  ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดียว 

เพิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตวัเครอืงบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เดนิทางเดอืน ตลุาคม – พฤศจกิายน 2562 

19 – 26 ตลุาคม 62 39,999 39,999 39,999 9,000 24,900 

26 ตค. – 02 พย. 62 38,999 38,999 38,999 9,000 24,900 

09 – 16 พฤศจกิายน 62 39,999 39,999 39,999 9,000 24,900 

16 – 23 พฤศจกิายน 62 39,999 39,999 39,999 9,000 24,900 

23 – 30 พฤศจกิายน 62 41,900 41,900 41,900 9,000 24,900 

30 พย. – 07 ธค. 62 41,900 41,900 41,900 9,000 24,900 

07 – 14 ธนัวาคม 62 42,900 42,900 42,900 9,000 24,900 

14 – 21 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 39,900 9,000 24,900 

21 – 28 ธนัวาคม 62 41,900 41,900 41,900 9,000 24,900 

 

** อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม 65 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนนี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีทีนังบนเครืองบิน) 



 
 

 

** ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพือการท่องเทียว ประเทศรสัเซีย ไม่

จาํเป็นต้องยนืขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน  วนั ต่อครงั **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทยีวใด เทยีวหนึง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทเีป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีาราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมีนําหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (  ชิน) และ ถือขึนเครอืงบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก. (ไมจ่าํกดั 

  จาํนวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ กรณีไมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบยีประกนัอุบตัเิหตุในการเดินทางท่องเทยีวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถนิ ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู้เดนิทาง 

 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกินกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทนีงับนเครอืงบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทงันีขนึอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครอืงบนิแต่ละไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงอืนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วัน ก่อนออกเดินทาง มดัจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีนังการจอง

ภายใน  วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี กรณุาชําระเงนิใน วนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นันหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลําดบั 

เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีงัราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง  วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงอืนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารทชีําระมาแล้วทงัหมดทงันี 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวให้แก่

นักท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนีงัตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ 



 
 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตี้องการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทเีดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลยีนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลอืนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทงัสนิ 

 

เงอืนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีนึตํา อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน 

เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอืนต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

 กรณีทที่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพอืยนืยนักบัเจา้หน้าทก่ีอนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สงิสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

 กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย  

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร ์เพอืให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพอืจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชอืผู้เดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าทหีลงัจากชําระเงนิกรณีที

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 



 
 

 กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพอืใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย  หรอื  วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ ีเป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลยีนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเทยีวทเีดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ใหบ้รกิารจะต้องหวงัสนินําใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรอืงปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนีเพอืมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสโีมงเยน็กจ็ะเรมิมดืแล้ว สถานทที่องเทยีว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -  ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงอืนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบรษิทัจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีาํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพมิ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน เนืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

 กรณทีที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทาง



 
 

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันันกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทบีรษิทั

เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทยีงัไม่แ (ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวั

เครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวั

เครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแต่ละคณะ 

 เกยีวกบัทนีงับนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืกทนีังบนเครอืงบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทสีุดใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีุด  

 ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชนักนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เข้าเมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธใินการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหนึงทงัสนิ 

 ขอสงวนสทิธกิารเกบ็ค่านํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทงัสนิแทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน 

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทที่านตอ้งการ  

 รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

*เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


