
 

 

รหัสทัวร  GS2000587   
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ABSOLUTE MOSCOW ST.PETER 8 วัน 5 คืน (W5) 
สแปรโรฮิลล – มหาวิหารเซนตซาเวียร – ถนนอารบัต 
เมืองซากอรส – โบสถอัสสัมชัญ – โบสถทรินิต้ี – ตลาดอิสไมโลโว 
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร 
จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนตบาซิล – หางกุม - เมืองมอสโคว  
สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนตปเตอรสเบิรก 
เมืองพุชกิน –พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังปเตอรฮอฟ 
ป�อมปเตอร และ ปอล - มหาวิหารเซนต ไอแซค – โบสถหยดเลือด 
ชอปปم�งถนนเนฟสก้ี 

 
บินดวยสายการบิน มาฮาน แอร (W5) : ข้ึนเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 



 

 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) – IKA(เตหะราน) 22.35 – 03.30+1 
W5 084 IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว) 07.15 – 09.30 

W5 1103 LED(เซนตปเตอรเบิรก) – IKA(เตหะราน) 11.10 – 16.40 

W5 051 IKA(เตหะราน) – BKK(กรุงเทพ) 22.10 – 07.25+1 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (ไมเกิน 2 ช้ิน)  
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 
 
 
DAY 1 
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
19.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ช้ัน 4 เคานเตอร

เช็คอิน Row S ประตู 8 สายการบิน Mahan Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

22.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน โดยสายการ
บิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 084  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 

 
DAY 2 
สนามบินเตหะราน(อิหราน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว) – สแปรโรฮิลล – มหาวิหารเซนตซา
เวียร – ถนนอารบัต  
03.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะเปล่ียน
เคร่ือง) 
  ** โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับ
คลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 
07.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดย

สายการบิน Mahan Air เท่ียวบินที่ W5 084  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 



 

 

09.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย (ตาม
เวลาทองถ่ินชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ 
การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเม่ือ
สมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียตอีกดวย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร เมนูอาหารจีน 
นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดท้ังหมด ถายรูปเปนท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควท่ี
สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเปน 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรางดวยรูปทรงเดียวกัน หรือท่ี
เรียกวา Seven Sister  

 
จากน้ันเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) 
หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเปน

Sparrow Hill 



 

 

อนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ 
ใชประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซา
เวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 

 
ทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี 
ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเปน
ผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปน
ลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental 
Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก 
นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. 
เปนท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ัง
วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ถือวาเปนถนนคนเดิน
ท่ีใหญท่ีสุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว 

Cathedral of Christ the Saviour 



 

 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว  
พักที่ IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 3 
เมืองซากอรส – โบสถอัสสัมชัญ – โบสถทรินิต้ี – ตลาดอิสไมโลโว 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานเดินทางสู เมืองซากอรส (Zagorsk) เปนเมืองโบราณ เปนท่ีต้ังของศาสน

สถานท่ีใหญท่ีสุดและเกาแกท่ีสุด ในคริสตศตวรรษท่ี 14-17 เปนท่ีแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ
ไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ  
นําทานเดินทางสู โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเกาแกท่ีมีความ
สวยงามมากของเมือง สรางในสมัยพระเจาอีวานเม่ือป ค.ศ. 1559-1585 สราง
เลียนแบบโบสถอัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ช้ัน มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรองนํา
สวด หอระฆัง ผานชม บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ (Chapel Over the Well) ท่ีซึมข้ึนมาเองตาม

Arbat Street 



 

 

ธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน 
** 
นําทานเดินทางสู โบสถทรินิต้ี (Holy Trinity) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว
หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของ
นักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมา
สักการะดวยการจูบฝาโลงศพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา
พื้นเมือง ซ่ึงทานจะไดพบกับสินคาของท่ีระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลอง
ไม พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   
พักที่  IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
 
 

Izmailovo Market 



 

 

DAY 4 
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนตบาซิล – 
หางกุม  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระ
เจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับท่ีเมืองเซนต 
ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนท่ีต้ังของ มหาวิหารอัสสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรมแบบ
ยอดโดม 9 ยอด เปนสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรม
ทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** ชม มหาวิหารอารค
แอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญอารค
แอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหา
ราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-
1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก แตเกิดความ
ผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันต้ังอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี 
ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการให
เปนปนใหญท่ีสุดในโลก ท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และ
ลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   



 

 

 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร (State Armoury Chamber 
Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เปนท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติ
ล้ําคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร
เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ีสมบูรณแบบ
ท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือ
การประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ังของกลุมสถาปตยกรรมท่ี
สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแหง
ความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สราง
ดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงท่ีมี
ลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ังตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของ
พระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยท่ีเดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูป

Grand Kremlin Palace 



 

 

เปนท่ีระลึกคูกับมหาวิหารแหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของ
สถานท่ีสําคัญน้ีควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางข้ึนโดยพระเจาอีวานท่ี 4 (Ivan 
the Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคา
ซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายรอยป ออกแบบ
โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความ
งดงามของมหาวิหารแหงนี้มาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการ
ควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงท่ีสวยงามกวาน้ีไดอีก การ
กระทําในครั้งน้ันของพระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนท่ีมาของสมญานาม Ivan The 
Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock 
Tower) ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามา
จากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเม่ือป ค.ศ. 1995  
ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรก
ของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเม่ือทานส้ินใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเครงขรึมแตยังคง
ความย่ิงใหญ เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซ่ึงเปดให
ประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ท่ีเก็บศพสรางดวยหิน
ออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 



 

 

 
หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง
มอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคาแบรนด
เนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ีมีช่ือเสียงท่ีเปนรุนลาสุด (New 
Collection) นอกจากน้ันสามารถชอปปم�งไดเพิ่มอีกที่หางสรรพสินคาใตดินบริเวณของ 
หลักกิโลเมตรท่ี 0 หนาจัตรัสแดง 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว  
พักที่ IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 

Red Square 

Gum Department Store 



 

 

DAY 5 
เมืองมอสโคว – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนตปเตอรสเบิรก – เมืองพุชกิน –พระราชวัง
แคทเทอรีน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapasan Fast Train) หรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือท่ีเรียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึงของตระกูล Siemens 
Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 ก.ม. ตอชม. (155 ไมลตอช่ัวโมง) 
นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟ
ความเร็วสูง (ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ** 

 เดินทางถึง เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองท่ีสวยงามจนไดรับ
สมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร ปเต
อรมหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถมทรายและหินเปนจํานวน
มากเพราะวาพื้นท่ีเดิมของเมืองนั้นเปนดินเลนของทะเล พระองคทรงเลือกท่ีจะสราง
เมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไปทางยุโรป
และประเทศอ่ืนๆไดงาย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปได
โดยงาย ตอมาเมืองเซนต ปเตอรเบิรกจึงไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป และได
เปนเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซียเปนเวลา 206 ป (หลังจากน้ันไดยายเมืองหลวงไปท่ี
เมืองมอสโคว เม่ือ พ.ศ. 2461) ช่ือเดิมของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก คือ เปโตรกราด 
(Petrograd ใชในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชในชวง 
พ.ศ. 2467-2534) 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
 นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือท่ีรูจักกันในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเปนท่ีพัก

ในฤดูรอนของราชวงศท่ีสวยงามและเปนบานท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัว
โรมานอฟทุกพระองค  
นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแหง
หน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองท่ีทุกทานตองไมพลาดชมก็คือ หอง
อําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) ท่ีเปนสุดยอดงานศิลป�ยุค
ศตวรรษท่ี 18 อันประมาณคามิได ท่ีชางจากเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริย
ฟรีดริชท่ี 1 แหงรัสเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาดใหญหกชิ้นเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร 
ประดับดวยอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล้ําคาจากอิตาลี หอง
อําพันถูกสรางข้ึนใหมในชวง 20 ปท่ีผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 
ลานดอลลาหสหรัฐ 



 

 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
พักที่  PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรม
ระดับ 4 ดาว   หรือเทียบเทา   
 
DAY 6 
พระราชวังปเตอรฮอฟ – ป�อมปเตอร และ ปอล - มหาวิหารเซนต ไอแซค – โบสถหยดเลือด – 
ชอปปم�งถนนเนฟสก้ี  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ (Peterhof 
Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ต้ังอยูริมฝم�งทะเลบอลติค สรางในป ค.ศ. 1705 ใน
สมัยพระเจาปเตอรมหาราชซ่ึงพระองคใชเปนท่ีประทับพักผอนสําหรับลาสัตวในชวงฤดู
รอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวร
ซายส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของประเทศรัสเซีย จึงได
รวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากท่ัวทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมิตส่ิงกอสรางและ
สถาปตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาหอง

Catherine Palace 



 

 

ตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง เปนตน สัมผัสความสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกับ
ประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการสีทองเหลืองอราม และ รมร่ืนลงตัวกับอุทยาน
พฤกษานานาพันธุดานหนาพระราชวังริมฝم�งทะเลบอลติค ** น้ําพุในสวนจะไมสามารถ
เปดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
และ พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปดทําการทุกวันจันทรส้ินเดือน หรือ วันจันทรและวัน
อังคารส้ินเดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงเปนธรรมเนียมวันหยุด
ของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ท่ีจะเพิ่มวันหยุดในชวงฤดูใบไมรวง และ ฤดูหนาว ประมาณชวง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชม
ความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส พระราชวังใด 
พระราชวังหน่ึงเปนการทดแทน ท้ังนี้ การปดทําการของแตละพระราชวัง จะไมตรงกัน
ทุกพระราชวัง ** 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

Peterhof Palace 



 

 

นําทานเดินทางสู ป�อมปเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงกอสราง
อันดับแรกสุดของเมือง เพ่ือเปนอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เปนศิลปะแบบ
บารอก ต้ังอยูบนเกาะวาซิลเยฟสก้ี ชมดานในซ่ึงเปนท่ีเก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ 
เริ่มจากพระเจาปเตอรมหาราชจนกระท่ังกษัตริยพระองคสุดทายของราชวงศ พระเจานิ
โคลัสท่ี 2 และครอบครัว 

 
จากน้ันเดินทางสู มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เปนมหา
วิหารซ่ึงสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางท้ังส้ิน 40 ป มหา
วิหารแหงน้ีสรางข้ึนโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรท่ี 1 (Tsar Alexander I) 
เพื่อถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซึ่งเปนนักบุญอุปถัมภของพระเจาปเต
อรมหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหงน้ีถือวาเปนมหาวิหารท่ีใหญ
ท่ีสุดในรัสเซีย แตปจจุบันตําแหนงมหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดในรัสเซียตกเปนของมหาวิหาร
เซนตซาเวียร (Church of Christ the Savior) ซ่ึงสรางเสร็จเม่ือปค.ศ.2000 
ภายในมีรูปภาพท่ีสรางดวยโมเสควิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนตางๆ และหินแกรนิต
ขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงน้ีเปนท่ีนับถือของชาวเมืองเปนอยางมาก เน่ืองจากครั้ง

Peter and Paul 

Fortress



 

 

หน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปท้ังเมือง แตมหาวิหารเซ็นต
ไอแซคแหงนี้ ไดรับความเสียหายเพียงเลกนอยเทาน้ัน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled 
Blood) ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรงสรางข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอร
ท่ี 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบ
สถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษท่ี 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะ
รูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลท่ีเมืองมอสโคว 
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสก้ี (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ในสมัย
พระเจาปเตอรมหาราช โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตนท่ีหนาพระราชวังฤดูหนาว
และส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟ จุดเดนอยูท่ีสถาปตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 18-20 ท่ีเรียงรายอยู
สองขางทาง ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ซ่ึงเปนท้ังยาน
การคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีต้ังของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญอีกมากมาย 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว 
พักที่ PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURGโรงแรม

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
DAY 7 
สนามบินปูลโกโว (เซนต ปเตอรสเบิรก) – สนามบินเตหะราน(อิหราน)               
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
11.10 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน โดยสายการ

บิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 1103  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 

16.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะเปล่ียน
เคร่ือง) 
  ** โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน ** 



 

 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับ
คลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 
22.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 051  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
DAY 8 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
07.25น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ  

 
****************************************************************** 
 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

 
 
รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใหญ หองละ 
2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา หองละ 

เดือน เมษายน 63 

11 – 18 เมษายน 63 47,999 47,999 47,999 7,000 22,900 

25 เม.ย. – 2 พ.ค.63 41,999 41,999 41,999 7,000 22,900 

เดือน พฤษภาคม 63 

2 – 9 พฤษภาคม 63 41,999 41,999 41,999 7,000 22,900 



 

 

16 – 23 พฤษภาคม 63 41,999 41,999 41,999 7,000 22,900 

30 พ.ค. – 6 มิ.ย.63 39,999 39,999 39,999 7,000 22,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
72 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุ
ไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
รัสเซีย ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอครั้ง **  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) 

รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม
วาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน 
ตามที่ตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึน



 

 

เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

  คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 72 USD  ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

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

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปน
ผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน 1TWN + 1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 50 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน ในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน **** 
•**ในกรณีที่ตัดกรุปหนาราน หามยกเลิกทุกกรณี ถาเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงิน
มัดจําทั้งหมด* 



 

 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ยึดคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการท้ังหมด 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก 
ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
คร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

  กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร



 

 

ภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

  กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  



 

 

  การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ



 

 

เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบิน
แบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอน
ของแตละคณะ 

  เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมาก
ท่ีสุด  

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

  กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  

  มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 

 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


