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NT205
ทวัรร์ัสเซยี กรุงมอสโคว ์นังรถไฟความเร็วสงู 8 วัน 5 คนื (W5)
ทัวรรั์สเซยี , 8 วัน 5 คนื ,

PARK INN PRIBALTIYSKAYA  , HOLIDAY INN SELIGERSKAYA

สแปรโ์รฮ่ลิล ์- มหาวหิาร - เซนตซ์าเวยีร ์- สถานรีถไฟใตด้นิ - ถนนอารบตั
เมอืงซากอรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - โบสถท์รนิติ ี- ตลาดอสิไมโลโว ่- หา้งกุม

พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ีแชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ
รถไฟความเร็วสงู SAPSAN - เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัแคทเทอรนี - โบสถห์ยดเลอืด
พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - ชอ้ปปิงถนนเนฟสกี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ

20.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ชนั 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ Row S ประต ู8 สายการบนิ Mahan Air
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ
และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง

23.35 น.



ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดย สายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5050
**มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ**

วนัท ี2
สนามบนิเตหะราน(อหิรา่น) - สนามบนิวนูโคโว(มอสโคว)์ - สแปรโ์รฮ่ลิล ์- มหาวหิาร - เซนตซ์าเวยีร ์-สถานรีถไฟใตด้นิ - ถนนอารบตั

03.50 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพอืแวะเปลยีนเครือง)
** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น **
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้สําหรับคลมุศรีษะ
สภุาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาว

07.30 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิวนูโคโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดย สายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5084
**มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ**

09.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิวนูโคโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี (ตามเวลาทอ้งถนิชา้กวา่เมอืงไทยประมาณ 4 ชวัโมง)
หลังผา่นขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ
การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตังอยู่ใกลแ้ม่น ้าํมัสกวา ซงึในตัวเมอืงมปีระชากรอยู่อาศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ
ทําใหเ้ป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีดุในยุโรป และเมอืสมัยครังทสีหภาพโซเวยีตยังไม่ลม่สลาย
เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย

นําทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จดุชมววิทสีามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดทั้งหมด
ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์สีรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซงึเป็น 1 ใน 7 ตกึ ทสีรา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกัน หรือทเีรียกวา่ Seven
Sister 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือทเีรียกกันวา่ มหาวหิารโดมทอง
(ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมอืปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ ี1
ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทสํีาคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทสํีาคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา
มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทสีดุในโลก
ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเรมิตน้มาจากชว่งแรกสดุทสีตาลนิ
ขนึมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต
ลักษณะของสถาปัตยกรรมทนํีามาตกแตง่ภายในสถานีนันเป็นลักษณะของงานศลิปะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุุษ (Monumental
Art) ซงึจะสอืออกมาในรูปของงานปัน รูปหลอ่ ภาพสลักนูนต่าํ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทังย่านการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทรีะลกึ
รา้นนังเลน่ และยังมศีลิปินมานังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอกีดว้ย
ถอืวา่เป็นถนนคนเดนิทใีหญ่ทสีดุในเมอืงมอสโควเ์ลยทเีดยีว

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว***

ทพีกั
HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงซากอรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - โบสถท์รนิติ ี- ตลาดอสิไมโลโว่



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เป็นเมอืงโบราณ
เป็นทตัีงของศาสนสถานทใีหญ่ทสีดุและเกา่แกท่สีดุ ในครสิตศ์ตวรรษท ี14-17 เป็นทแีสวงบญุทศัีกดสิทิธขิองประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ
สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ์

นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์กา่แกท่มีคีวามสวยงามมากของเมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมอืปี ค.ศ.
1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอั์สสมัชญัภายพระราชวังเครมลนิ ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชนั
มแีทน่สําหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทสํีาหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง ผา่นชม บอ่น้าํศกัดสิทิธ ิ(Chapel Over the Well)
ทซีมึขนึมาเองตามธรรมชาต ิ**หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอั์สสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน**

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถท์รนิติ ี(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน
5 ชนั มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทภีายในบรรจกุระดกูของทา่น ประชาชนทศีรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดอสิไมโลโว ่(Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พนืเมอืง ซงึทา่นจะไดพ้บกับสนิคา้ของทรีะลกึมากมาย
อสิระทา่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุก๊ตามาทรอชกา้ (แม่ลกูดก) ผา้พันคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่ง  ๆกลอ่งไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลัก
และสนิคา้ของทรีะลกึอนืๆอกีมากมาย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนี

ทพีกั
HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ีแชมเบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งกุม

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทปีระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค์
จนกระทังพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทเีมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์
ปัจจบัุนเป็นทปีระชมุของรัฐบาลและทรัีบรองแขกระดับประมุขของประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตรัุสวหิาร เป็นทตัีงของ มหาวหิารอัสสมัชญั
(Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที
ทพีระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก **หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอัสสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน**

ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ทสีรา้งอุทศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล
ปัจจบัุนเป็นทเีก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar)  สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735
สมัยพระนางแอนนาททีรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทสีดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ทําใหร้ะฆังแตก
ปัจจบัุนตังอยู่ภายในพระราชวังเครมลนิแหง่นี 

ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทสีดุในโลก ทยัีงไม่เคยมกีารใชย้งิเลย
ทําดว้ยบรอนซน์ ้าํหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน 

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ีแชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์เีกา่แกท่สีดุของประเทศรัสเซยี
เป็นทเีก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าํคา่ของเจา้ชายมัสโคว ีในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี
แชมเบอรเ์ป็นหนงึในสามพพิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทสีมบรูณ์แบบทสีดุ ซงึอกี 2 ทอียู่ท ีประเทศอังกฤษ และ



ประเทศอหิร่าน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (Red Square)
ลานกวา้งใจกลางเมอืงทเีป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมอืง
สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี17 ปัจจบัุนสถานทแีหง่นีใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญ  ๆเชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน
และวันทรีะลกึสงครามโลกครังท ี2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทตัีงของกลุม่สถาปัตยกรรมทสีวยงาม

มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral)  สญัลักษณ์แหง่ความงามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9
ยอดทมีสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทมีลัีกษณะเป็นโดมรูปหัวหอม
สสีนัสดใส ตังตระหงา่นสงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวังเครมลนิ
ดงึดดูใหค้นจํานวนไม่นอ้ยทเีดนิทางสูจั่ตรัุสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทรีะลกึคูก่ับมหาวหิารแหง่นี
พรอ้มกับการเรียนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทสํีาคัญนีควบคูก่ันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขนึโดยพระเจา้อวีานท ี4 (Ivan the
Terrible) เพอืเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทเีมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095
หลังจากถูกปกครองกดขมีานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)
และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรืองเลา่สบืตอ่กันวา่ พระเจา้อวีานท ี4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นีมาก
จงึมคํีาสงัใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทังสอง เพอืไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้นสามารถสรา้งสงิทสีวยงามกวา่นีไดอ้กี
การกระทําในครังนันของพระเจา้อวีานท ี4 จงึเป็นทมีาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออวีานมหาโหดนันเอง

ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower)  ตังอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกททํีามาจากทับทมิ
น ้าํหนัก 20 ตัน ซงึพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มอืปี ค.ศ. 1995 

ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพอืรําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี
ภายในคอืสถานทพัีกพงิเมอืทา่นสนิใจในจัตรัุสสแีดงทเีคร่งขรมึแตยั่งคงความยงิใหญ่
เยียมชมทนีีดว้ยความสงบเพอืชมร่างของบรุุษผูก้ลา้ในอดตีซงึเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม
ทเีก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู่

ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895
ปัจจบัุนเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชนันํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสอืผา้ เครืองสําอาง น ้าํหอม แบรนดดั์งทมีชีอืเสยีงทเีป็นรุ่นลา่สดุ (New Collection)
นอกจากนันสามารถชอ้ปปิงไดเ้พมิอกีทหีา้งสรรพสนิคา้ใตด้นิบรเิวณของ หลักกโิลเมตรท ี0 หนา้จัตรัุสแดง

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว***

ทพีกั
HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA ร ะดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
รถไฟความเร็วสงู SAPSAN - เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัแคทเทอรนี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสงู (Sapsan Speed Train)  หรือเทยีบเทา่ เทคโนโลยีใหม่ลา่สดุจากเยอรมัน หรือ ทเีรียกวา่ Velaro
RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสงูของประเทศรัสเซยี การออกแบบเป็นสว่นหนงึของตระกลู Siemens Velaro มคีวามเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250
กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชวัโมง)

..... น.
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง)
**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ**

..... น.
เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมอืงทสีวยงามจนไดรั้บสมญานามวา่ “ราชนิแีหง่ยุโรปเหนอื” เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์
สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมอื พ.ศ. 2246



โดยตัวเมอืงเรมิสรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจํานวนมากเพราะวา่พนืทเีดมิของเมอืงนันเป็นดนิเลนของทะเล
พระองคท์รงเลอืกทจีะสรา้งเมอืงทบีรเิวณนีเพราะวา่ตัวเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิตอ่ไปทางยุโรปและประเทศอนืๆไดง้า่ย
เพอืการปฏริูปรัสเซยีใหทั้ดเทยีมกับประเทศอนื  ๆในยุโรปไดโ้ดยงา่ย ตอ่มาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดรั้บสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยุโรป
และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิสเซยีเป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนันไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทเีมอืงมอสโคว ์เมอื พ.ศ. 2461)
ชอืเดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ คอื เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ.
2467-2534)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพชุกนิ (Pushkin) หรือทรีูจั้กกันในชอื ซาโก เซโล
ซงึเป็นทพัีกในฤดรูอ้นของราชวงศท์สีวยงามและเป็นบา้นทรัีกและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ทสีวยงามมากแหง่หนงึในรัสเซยี มหีอ้งตา่งๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง
แตห่อ้งททีกุทา่นตอ้งไม่พลาดชมก็คอื หอ้งอําพนั หรือ หอ้งแอมเบอรร์ูม (The Amber Room) ทเีป็นสดุยอดงานศลิป์ยุคศตวรรษท ี18
อันประมาณคา่มไิด ้ทชีา่งจากเยอรมันสรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตรยิฟ์รีดรชิท ี1 แหง่รัสเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หกชนิเนือท ี100
ตารางเมตร ประดับดว้ยอําพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล ้าํคา้จากอติาล ีหอ้งอําพันถูกสรา้งขนึใหม่ในชว่ง 20 ปีทผีา่นมา
ปัจจบัุนราคาประเมนิคร่าว  ๆมากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนี

ทพีกั
PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - โบสถห์ยดเลอืด - ชอ้ปปิงถนนเนฟสกี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ์ตังอยู่รมิฝังทะเลบอลตคิ
สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซงึพระองคใ์ชเ้ป็นทปีระทับพักผอ่นสําหรับลา่สตัวใ์นชว่งฤดรูอ้น
โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแหง่นีมคีวามงดงามยงิกวา่พระราชวังแวรซ์ายส ์ประเทศฝรังเศส เพอืแสดงถงึอํานาจ
ความเจรญิรุ่งเรืองของประเทศรัสเซยี จงึไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากทัวทกุมุมโลกมากมาย
เพอืเนรมติสงิกอ่สรา้งและสถาปัตยกรรมทตีกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งตา่ง  ๆเชน่ หอ้งบอลรูม
หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ สมัผัสความสวยงาม ตนืตาตนืใจกับประตมิากรรมน ้าํพอัุนโดดเดน่อลังการสทีองเหลอืงอร่าม และ
ร่มรืนลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุด์า้นหนา้พระราชวังรมิฝังทะเลบอลตคิ **น ้าํพใุนสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดหูนาว
ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวังฤดรูอ้นฯ อาจปิดทําการทกุวันจันทรส์นิเดอืน หรือ วันจันทรแ์ละวันอังคารสนิเดอืน
(2 วัน ตดิตอ่กัน) โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซงึเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพนืเมอืงรัสเซยี ทจีะเพมิวันหยุดในชว่งฤดใูบไมร้่วง และ ฤดหูนาว
ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม กรณีทพีระราชวังฤดรูอ้นฯ ปิดทําการ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธปิรับเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยนําทา่นชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซปูอฟ หรือ
พระราชวังพาฟลอฟส ์พระราชวังใด พระราชวังหนงึเป็นการทดแทน ทังนี การปิดทําการของแตล่ะพระราชวัง จะไม่ตรงกันทกุพระราชวัง**

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สงิกอ่สรา้งอันดับแรกสดุของเมอืง
เพอืเป็นอนุสรณ์ตอ่ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตังอยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี
ชมดา้นในซงึเป็นทเีก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เรมิจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทังกษัตรยิพ์ระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ์
พระเจา้นโิคลัสท ี2 และครอบครัว

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซงึสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1818-1858
รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 40 ปี มหาวหิารแหง่นีสรา้งขนึโดยดํารขิองพระเจา้ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ ี1 (Tsar Alexander I) เพอืถวายใหก้ับ
Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้งึเป็นนักบญุอุปถัมภข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great)



ในอดตีมหารวหิารแหง่นีถอืวา่เป็นมหาวหิารทใีหญ่ทสีดุในรัสเซยี
แตปั่จจบัุนตําแหน่งมหาวหิารทใีหญ่ทสีดุในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Church of Christ the Savior) ซงึสรา้งเสร็จเมอืปีค.ศ.2000
ภายในมรีูปภาพทสีรา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รูปเขยีนไอคอนตา่ง  ๆและหนิแกรนติขนาดใหญ่พเิศษ
มหาวหิารแหง่นีเป็นทนัีบถอืของชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เนืองจากครังหนงึตัวเมอืงถูกถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทังเมอืง
แตม่หาวหิารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี ไดรั้บความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเทา่นัน

นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซงึพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี3
ทรงสรา้งขนึบนบรเิวณทพีระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพอืเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา
ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษท ี16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง มลัีกษณะรูปร่างคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทเีมอืงมอสโคว์

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนเนฟสก ี(Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมคีวามยาว 4.5 กโิลเมตร
เรมิตน้ทหีนา้พระราชวังฤดหูนาวและสนิสดุทสีถานีรถไฟ จดุเดน่อยู่ทสีถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท ี18-20 ทเีรียงรายอยู่สองขา้งทาง
ปัจจบัุนเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ซงึเป็นทังย่านการคา้ ย่านทอียู่อาศัย ทตัีงของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม
และสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญอกีมากมาย

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํเพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว***

ทพีกั
PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
สนามบนิปูลโกโว(เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์) - สนามบนิเตหะราน(อหิรา่น)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิูลโกโว นครเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ประเทศรสัเซยี

10.50 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดย สายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW51103
**มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ**

16.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพอืแวะเปลยีนเครือง)
** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น **
- สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้สําหรับคลมุศรีษะ
- สภุาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาว

21.45 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดย สายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5051
**มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ**

วนัท ี8
กรุงเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ

07.45 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี22 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่
กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทยีวใดเทยีวหนงึ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีารางอตัราคา่บรกิารระบุ

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ Mahan Air อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ
30 ก.ก. (2 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ํากดัจํานวนชนิ แตท่ังนเีจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน
(ตามเงอืนไขของสายการบนิ) **

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ
ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่มคัคเุทศกท์คีอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม 65 USD ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2
ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่าน ทสีนามบนิ ในวันเช็คอนิ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

เงอืนไขการจองและการชําระเงนิ

• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท และตดัทนัีงการจองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวันนี
กรณุาชําระเงนิใน2วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (Waiting List)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงอืนไขการยกเลกิ และเปลยีนแปลงการเดนิทาง
• ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีันหยดุนักขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง **



• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกั ฯลฯ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้่านไดไ้มว่า่กรณใีดๆทังสนิ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง
กรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด
ทังนขีนึอยูก่บัช่วงพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายการดาํเนนิการตา่งๆ
ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนนิการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

เงอืนไขสําคญัอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

• กรณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั
และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัวโมง
โดยในสว่นนหีากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร ์เพอืใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพอืจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณมีคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง

• กรณุาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากชําระเงนิกรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน)
กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ

• กรณทีอีอกบัตรโดยสาร(ตวั) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
หากท่านไมด่าํเนนิการสง่สาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพอืใชใ้นการออกบัตรโดยสาร

• หลงัจากท่านชําระคา่ทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• อตัราทัวรน์ ีเป็นอตัราสาํหรบับัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั
ตามกาํหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีมรู่จ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิาํหรบันักท่องเทยีวทเีดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน ้าํใจเลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเรอืงปกติ
จงึรบกวนใหท้่านเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนเีพอืมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นกจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม.
การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื
ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ
เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนทีางบรษัิทจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ



ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง
สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง

• (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา
มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง
มสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีํารดุ
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมแ่ (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ
กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชันกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป)

• กรณทีที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน ,
การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม และ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทที่านตอ้งการ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

**เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้**
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