
 

 

รหัสทัวร GS1902188 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว เซนต ปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน (KC) 
สแปรโรฮิลล มหาวิหารเซนตซาเวียร ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ  
มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล ระฆังยักษแหงพระเจาซาร ปนใหญพระเจาซาร  
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร  
อนุสรณสถานเลนิน หางสรรพสินคากุม พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังฤดรูอน  
ป�อมปเตอรและปอล มหาวิหารเซนต ไอแซค โบสถหยดเลือด ถนนเนฟสกี้ 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 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 โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

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

 16.35น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ  อัลมาตี (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
 18.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 
โดยสายการบิน 

AIR ASTANA เท่ียวบินที ่KC 875 ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
** 

20.50น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย(ตาม
เวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง)หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือ
เดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

พักที ่ COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา   
 

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

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                         

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวติัศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา 
และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากร



 

 

อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนท่ีสุดใน
ยุโรป และเม่ือสมัยคร้ังท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมือง
หลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 
นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดท้ังหมด ถายรูปเปนที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอส
โควท่ีสรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรางดวยรูปทรงเดียวกัน 
หรือท่ีเรียกวา Seven Sister  
นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) 
หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเปน
อนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอด
อกซ ใชประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหาร
เซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 



 

 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามี
ความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุด
ท่ีสตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมท่ีนํามาตกแตง
ภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบรุุษ (Monumental Art) ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูน
ต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 
นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. 
เปนท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมา
น่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ถือวาเปนถนน
คนเดินท่ีใหญที่สุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว 



 

 

 
ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว  
พักที ่  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา   

   

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

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระ
เจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมือง
เซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนท่ีต้ังของ มหาวิหารอัสสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรม
แบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** ชม มหา
วิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับ



 

 

นักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระ
เจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางใน
ป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดใน
โลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันต้ังอยูภายใน
พระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สราง
ในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญท่ีสุดในโลก ท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทํา
ดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร (State Armoury Chamber 
Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนท่ีเก็บสะสมทรัพย
สมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอร่ี 
แชมเบอรเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่
สมบูรณแบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา



 

 

หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานท่ีแหงน้ี
ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึก
สงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเปนที่ต้ังของกลุมสถาปตยกรรมท่ี
สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ
แหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส 
สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวย
รูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ังตระหงานสงางาม ขนาบขางดวย
กําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยท่ีเดินทางสูจัตุรัสแดงแลว
จะตองถายรูปเปนท่ีระลึกคูกบัมหาวิหารแหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอัน
ยาวนานของสถานท่ีสําคัญน้ีควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอี
วานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพ
ของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มา
นานหลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) 
และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวาน
ท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จ
แกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถ
สรางส่ิงที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของพระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนที่มา
ของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิ
เออร (Saviour Clock Tower) ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บน
ยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามา
ประดับไวเม่ือป ค.ศ. 1995  
ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคน
แรกของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเม่ือทานส้ินใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแต
ยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปด
ใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ท่ีเก็บศพสรางดวย
หินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 



 

 

ชม หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของ
เมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคา
แบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบรนดดังที่มีช่ือเสียงท่ีเปนรุนลาสุด (New 
Collection) นอกจากน้ันสามารถชอปปم�งไดเพ่ิมอีกท่ีหางสรรพสินคาใตดินบริเวณ
ของ หลักกิโลเมตรท่ี 0 หนาจัตรัสแดง 

 
ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว  
พักที ่  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา   

    

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

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                         

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Speed Train) หรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือท่ีเรียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึงของตระกลู Siemens 
Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลตอช่ัวโมง)  

 นําทานเดินทางสู เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟ
ความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)   



 

 

 ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ ** 

 เดินทางถึง เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนไดรับ
สมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร ปเต
อรมหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเร่ิมสรางดวยการถมทรายและหินเปน
จํานวนมากเพราะวาพ้ืนท่ีเดิมของเมืองน้ันเปนดินเลนของทะเล พระองคทรงเลือกทีจ่ะ
สรางเมืองที่บริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไป
ทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดงาย เพ่ือการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ 
ในยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมืองเซนต ปเตอรเบิรกจงึไดรับสมญานามวาหนาตางแหง
ยุโรป และไดเปนเมืองหลวงของจักรวรรดรัิสเซียเปนเวลา 206 ป (หลังจากน้ันไดยาย
เมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว เม่ือ พ.ศ. 2461) ช่ือเดิมของเมืองเซนต 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) หรือท่ีรูจักกันในช่ือ ซาโก เซโล ซึ่งเปนที่พัก
ในฤดูรอนของราชวงศท่ีสวยงามและเปนบานท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิก
ครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค  
นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแหง
หน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองที่ทุกทานตองไมพลาดชมก็คือ 
หองอําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) ท่ีเปนสุดยอดงานศิลป�ยุค
ศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ท่ีชางจากเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริย
ฟรีดริชท่ี 1 แหงรัสเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาดใหญหกชิ้นเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร 
ประดับดวยอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล้ําคาจากอิตาลี หอง
อําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 
142 ลานดอลลาหสหรัฐ 

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



 

 

วันท่ี 5 
พระราชวังปเตอรฮอฟ – ป�อมปเตอรและปอล - มหาวิหารเซนต ไอแซค – โบสถหยด
เลือด – ชอปปم�งถนนเนฟสกี้                                                                           
(B/L/-)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                         

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดรูอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ (Peterhof 
Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ต้ังอยูริมฝم�งทะเลบอลติค สรางในป ค.ศ. 1705 ใน
สมัยพระเจาปเตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเปนท่ีประทับพักผอนสําหรับลาสัตวในชวง
ฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวงัแหงน้ีมีความงดงามยิ่งกวา
พระราชวังแวรซายส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศรัสเซีย จึงไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพ่ือ
เนรมิตส่ิงกอสรางและสถาปตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอ
คลาสิค ประดาหองตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง เปนตน สัมผัสความ
สวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการสีทองเหลืองอราม และ 
รมร่ืนลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุดานหนาพระราชวังริมฝم�งทะเลบอลติค ** 
น้ําพุในสวนจะไมสามารถเปดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปดทําการทุกวันจันทรสิ้น
เดือน หรือ วันจันทรและวันอังคารสิ้นเดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ซึ่งเปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ท่ีจะเพิ่มวันหยุดในชวงฤดู
ใบไมรวง และ ฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีท่ี
พระราชวังฤดรูอนฯ ปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตาม
ความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซู
ปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส พระราชวังใด พระราชวังหน่ึงเปนการทดแทน ท้ังน้ี 
การปดทําการของแตละพระราชวัง จะไมตรงกันทุกพระราชวัง ** 



 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

นําทานเดินทางสู ป�อมปเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงกอสราง
อันดับแรกสุดของเมือง เพ่ือเปนอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เปนศิลปะ
แบบบารอก ต้ังอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมดานในซึ่งเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโร
มานอฟ เร่ิมจากพระเจาปเตอรมหาราชจนกระท่ังกษัตริยพระองคสุดทายของราชวงศ 
พระเจานิโคลัสท่ี 2 และครอบครัว 



 

 

 
นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เปนมหา
วิหารซึ่งสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางท้ังสิ้น 40 ป มหา
วิหารแหงน้ีสรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar Alexander 
I) เพ่ือถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ่ึงเปนนักบุญอุปถัมภของพระเจา
ปเตอรมหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหงน้ีถือวาเปนมหาวิหารที่
ใหญที่สุดในรัสเซีย แตปจจุบันตําแหนงมหาวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียตกเปนของมหา
วิหารเซนตซาเวียร (Church of Christ the Savior) ซึ่งสรางเสร็จเม่ือปค.ศ.
2000 ภายในมีรูปภาพท่ีสรางดวยโมเสควิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนตางๆ และ
หินแกรนิตขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองเปนอยางมาก 
เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปท้ังเมือง แต
มหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี ไดรับความเสียหายเพียงเลกนอยเทาน้ัน 



 

 

 
นําทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) 
ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 
พระบิดาถกูลอบปลงพระชนม เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบ
สถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษท่ี 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะ
รูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลท่ีเมืองมอสโคว 
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ในสมัย
พระเจาปเตอรมหาราช โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตนที่หนาพระราชวังฤดู
หนาวและส้ินสุดที่สถานีรถไฟ จุดเดนอยูท่ีสถาปตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ท่ี
เรียงรายอยูสองขางทาง ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ซ่ึง
เปนท้ังยานการคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีต้ังของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกมากมาย 

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

 



 

 

วันท่ี 6  สนามบินปูลโกโว (เซนต ปเตอรสเบิรก) – สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน)                 
(B/-/-)                                                     

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปูลโกโว  นครเซนต ปเตอรสเบิรก ประเทศ
รัสเซีย 

 
11.40น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA 

เท่ียวบินที ่KC 154 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน ** 
 19.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ  อัลมาตี (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

วันท่ี 7      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                 
(-/-/-) 

 
01.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR 
ASTANA  

เท่ียวบินที ่KC 931 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน ** 
08.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ  
 

****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

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 มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 65 
ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน 
ในวันเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน) 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศรัสเซีย 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

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



 

 

  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 65 USD  ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ใน
วันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิทั 
 

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

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ



 

 

ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสตัว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  



 

 

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน



 

 

ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


