
 

 

รหัสทัวร GS1901506 
ทัวรรัสเซีย RUSSIA มอสโคว เซนต ปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน (KC) 
สแปรโรฮิลล  มหาวิหารเซนตซาเวียร  สถานีรถไฟใตดิน  ถนนอารบัต 
พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต
บาซิล รถไฟความเร็วสูง SAPSAN   พระราชวังแคทเทอรีน   พระราชวังปเตอร
ฮอฟ  ป�อมปเตอรและปอล  มหาวิหารเซนตไอแซค  โบสถหยดเลือด ชอปปم�งถนน
เนฟสกี้                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บินดวยสายการบิน AIR ASTANA (KC) : ข้ึนเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
KC 932 BKK(กรุงเทพ) - ALA(อัลมาตี)   10.05 – 16.35 
KC 875 ALA(อัลมาตี)  - SVO(เชเรเมเตียโว)  18.55 – 20.50 
KC 154 LED(เซนต ปเตอรสเบิรก) - ALA(อัลมาต้ี)   11.40 – 19.45 
KC 931 ALA(อัลมาต้ี)  - BKK(กรุงเทพ)  01.10 – 08.55 

**โหลดกระเป�าสัมภาระนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (ไมเกิน 1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไม
เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน) – เชเรเมเตียโว (มอสโคว)     
(-/-/-)                                                                                      

 
07.00น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร

เช็คอิน Row R ประตู 8 สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

 10.05น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA 
เที่ยวบินที ่KC 932 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 16.35น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ  อัลมาตี (เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
 18.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศ
รัสเซีย โดยสายการบิน 

AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 875 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
** 

20.50น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
(ตามเวลาทองถ่ินชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง)หลังผานขั้นตอนการตรวจ
หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

พักที ่ COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา   
 



 

 

วันที่ 2 สแปรโรฮิลล – มหาวิหารเซนตซาเวียร – สถานีรถไฟใตดิน – ถนนอารบัต               
(B/L/-)                                                

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                         

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา 
และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดใน
ยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมือง
หลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 
นําทานเดินทางสู  จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวที ่สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว ได ทั ้งหมด ถายรูปเป นที ่ระล ึกกับตึก
มหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวย
รูปทรงเดียวกัน หรือที่เรียกวา Seven Sister  
นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) 
หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอด
อกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหาร
เซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุด
ที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตง
ภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูน
ต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 



 

 

 
นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 
ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมี
ศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ถือวา
เปนถนนคนเดินที่ใหญที่สุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว 

 



 

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว  
พักที ่  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา   

   

 วันที่ 3 
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต 
บาซิล – หางกุม                                                                                                          
(B/L/-)                                                     

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ
พระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่
เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ตั ้งของ มหาวิหาร
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร างโดยสถาปนิกชาวอิตาเล ียนเปน
สถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที ่ ที ่พระเจาซารใชทําพิธีบรม
ราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชม
ดานใน ** ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่
สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจา
ซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of 
Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆัง
ใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันตั้งอยู
ภายในพระราชวังเครมลินแหงนี้ ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) 
สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย 
ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber 
Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บสะสมทรัพย
สมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอร่ี 



 

 

แชมเบอรเปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่
สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ี
ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้งของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ
แหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส 
สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวย
รูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวย
กําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัตุรัสแดงแลว
จะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหาวิหารแหงนี้ พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอัน
ยาวนานของสถานที่สําคัญน้ีควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางข้ึนโดยพระเจาอี



 

 

วานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพ
ของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มา
นานหลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) 
และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวาน
ที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงนี้มาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จ
แกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูนั้นสามารถ
สรางสิ่งที่สวยงามกวานี้ไดอีก การกระทําในคร้ังน้ันของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มา
ของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิ
เออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บน
ยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามา
ประดับไวเม่ือป ค.ศ. 1995  
ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคน
แรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแต
ยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่น่ีดวยความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปด
ใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวย
หินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
ชม หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของ
เมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคา
แบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบรนดดังที่มีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด (New 
Collection) นอกจากนั้นสามารถชอปปم�งไดเพิ่มอีกที่หางสรรพสินคาใตดินบริเวณ
ของ หลักกิโลเมตรที่ 0 หนาจัตรัสแดง 



 

 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว  
พักที ่  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา   

    

วันที่ 4  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต ปเตอรสเบิรก – พระราชวังแคทเทอรีน              
(B/L/D)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                         

นําทานเดินทางสู   สถานีรถไฟความเร ็วสูง (Sapsan Speed Train) หรือ
เทียบเทา เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือที่เรียกวา Velaro RUS EVS เปน
รถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซ ีย การออกแบบเปนสวนหนึ ่งของตระกูล 
Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลตอ
ช่ัวโมง)  

 นําทานเดินทางสู   เมืองเซนต ปเตอรสเบิร ก (Saint Petersburg) โดยรถไฟ
ความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)   

 ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ ** 

 เดินทางถึง เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจน
ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร 



 

 

ปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถมทรายและหินเปน
จํานวนมากเพราะวาพื้นที่เดิมของเมืองน้ันเปนดินเลนของทะเล พระองคทรงเลือกที่จะ
สรางเมืองที่บริเวณนี้เพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไป
ทางยุโรปและประเทศอื่นๆไดงาย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ 
ในยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมืองเซนต ปเตอรเบิรกจึงไดรับสมญานามวาหนาตางแหง
ยุโรป และไดเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซียเปนเวลา 206 ป (หลังจากน้ันไดยาย
เมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว เมื่อ พ.ศ. 2461) ชื่อเดิมของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก 
คือ เปโตรกราด (Petrograd ใชในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด 
(Leningrad ใชในชวง พ.ศ. 2467-2534) 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
 นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเปนท่ี

พักในฤดูรอนของราชวงศที ่สวยงามและเปนบานที ่รักและโปรดปรานของสมาชิก
ครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค  
นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมาก
แหงหนึ่งในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองที่ทุกทานตองไมพลาดชมก็



 

 

คือ หองอําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) ที่เปนสุดยอดงานศิลป�
ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ที ่ชางจากเยอรมันสรางใหแกปราสาทของ
กษัตริยฟรีดริชที ่ 1 แหงรัสเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาดใหญหกชิ้นเนื ้อที ่ 100 
ตารางเมตร ประดับดวยอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีลํ้าคาจาก
อิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ 
มากกวา 142 ลานดอลลาหสหรัฐ 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   
พักที ่  MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 
3 ดาว หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 
พระราชวังปเตอรฮอฟ – ป�อมปเตอรและปอล - มหาวิหารเซนต ไอแซค – โบสถ
หยดเลือด – ชอปปم�งถนนเนฟสกี้                                                                           
(B/L/-)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                         

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ (Peterhof 
Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ตั้งอยูริมฝم�งทะเลบอลติค สรางในป ค.ศ. 1705 ใน
สมัยพระเจาปเตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเปนที่ประทับพักผอนสําหรับลาสัตวในชวง
ฤด ูร อน โดยม ีความประสงค จะให พระราชวังแห งน ี ้ม ีความงดงามยิ ่ งกวา
พระราชวังแวรซายส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศรัสเซีย จึงไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพื่อ
เนรมิตสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรมที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอ
คลาสิค ประดาหองตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง เปนตน สัมผัสความ
สวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการสีทองเหลืองอราม และ 
รมรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุดานหนาพระราชวังริมฝم�งทะเลบอลติค ** 
นํ้าพุในสวนจะไมสามารถเปดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปดทําการทุกวันจันทรส้ิน
เดือน หรือ วันจันทรและวันอังคารสิ้นเดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ซึ่งเปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ที่จะเพิ่มวันหยุดในชวงฤดู
ใบไมรวง และ ฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่
พระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตาม
ความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซู
ปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส พระราชวังใด พระราชวังหนึ่งเปนการทดแทน ทั้งน้ี 
การปดทําการของแตละพระราชวัง จะไมตรงกันทุกพระราชวัง ** 



 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

นําทานเดินทางสู ป�อมปเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress) สิ่งกอสราง
อันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเปนอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เปนศิลปะ
แบบบารอก ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมดานในซึ่งเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโร
มานอฟ เร่ิมจากพระเจาปเตอรมหาราชจนกระทั่งกษัตริยพระองคสุดทายของราชวงศ 
พระเจานิโคลัสที่ 2 และครอบครัว 



 

 

 
นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เปนมหา
วิหารซึ่งสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 40 ป มหา
วิหารแหงนี้สรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar Alexander 
I) เพื่อถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซึ่งเปนนักบุญอุปถัมภของพระเจา
ปเตอรมหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหงนี้ถือวาเปนมหาวิหารที่
ใหญที่สุดในรัสเซีย แตปจจุบันตําแหนงมหาวิหารท่ีใหญที่สุดในรัสเซียตกเปนของมหา
วิหารเซนตซาเวียร (Church of Christ the Savior) ซึ ่งสรางเสร็จเมื ่อปค.ศ.
2000 ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสควิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนตางๆ และ
หินแกรนิตขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงนี้เปนที่นับถือของชาวเมืองเปนอยางมาก 
เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต
มหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี ไดรับความเสียหายเพียงเลกนอยเทาน้ัน 



 

 

 
น ําท านเดินทางส ู   โบสถหยดเล ือด (Church of the Savior on Spilled 
Blood) ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซาน
เดอรที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบ
สถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะ
รูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลที่เมืองมอสโคว 
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ในสมัย
พระเจาปเตอรมหาราช โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หนาพระราชวังฤดู
หนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟ จุดเดนอยูที่สถาปตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่
เรียงรายอยูสองขางทาง ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ซ่ึง
เปนทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ต้ังของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่
ทองเท่ียวที่สําคัญอีกมากมาย 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว  
พักที ่  MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 
3 ดาว หรือเทียบเทา   

 



 

 

วันที่ 6  สนามบินปูลโกโว (เซนต ปเตอรสเบิรก) – สนามบิน อัลมาต ี(คาซัคสถาน)                 
(B/-/-)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปูลโกโว  นครเซนต ปเตอรสเบิรก 
ประเทศรัสเซีย 

 
11.40น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA 

เที่ยวบินที ่KC 154 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 19.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ  อัลมาตี (เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
 

วันที่ 7      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                 
(-/-/-) 

 
01.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
AIR ASTANA  

เที่ยวบินที ่KC 931 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
08.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ  
 

****************************************************************** 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน  
อัตรา

ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน ตุลาคม 2562 
29 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 42,999 42,999 42,999 7,000  22,900 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

05 – 11 พฤศจิกายน 62 42,999 42,999 42,999 7,000  22,900 

12 – 18 พฤศจิกายน 62 42,999 42,999 42,999 7,000  22,900 
19 – 25 พฤศจิกายน 62 42,999 42,999 42,999 7,000  22,900 

26 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 42,999 42,999 42,999 7,000  22,900 
เดือน ธันวาคม 2562 

03 – 09 ธันวาคม 62 42,999 42,999 42,999 7,000  22,900 

10 – 16 ธันวาคม 62 42,999 42,999 42,999 7,000  22,900 
17 – 23 ธันวาคม 62 39,999 39,999 39,999 7,000  22,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 

65 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็ก
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ



 

 

เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอน
เดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
รัสเซีย ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา

ทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เที่ยวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASTANA 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนัก
ไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 



 

 

  จํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน 
เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 65 USD  ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทัง้ส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ



 

 

ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผู เดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  



 

 

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน



 

 

ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


