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RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (7D4N) 
“VKO04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต ์ปีเตอร์สเบิรก์”  
สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)  

บินเข้าเซนต์ ปีเตอร์สเบิรก์ ออก มอสโคว์ ไม่ย้อนทาง 

 

 
บินดว้ยสายการบิน มาฮาน แอร ์(W5) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   22.35 – 03.30 

W5 1104 IKA(เตหะราน) – LED(เซนต์ ปีเตอร์สเบริ์ก)  06.30 – 09.30 
W5 085 VKO(มอสโคว)์   – IKA(เตหะราน) 11.00 – 16.00 
W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  22.10 – 07.25 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน้ําหนักไมํเกิน 30 ก.ก. (ไมํเกิน 2 ชิ้น) และ ถอืขึ้นเครื่องบินไดน๎้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก. ** 



 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ )สวุรรณภูมิ )                                                                                                 )-/ -/-) 
 
19.30น.  คณะพร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S 

ประตู 8 สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ อํานวยความสะดวก

ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน๎าทัวร์ให๎คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนออกเดินทาง  

22.35น. ออกเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan 

Air เที่ยวบินที่ W5 050  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

        
 

วันที่ 2 
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินปูลโกโว(เซนตป์ีเตอร์สเบิรก์) – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิรก์ – 

ป้อมปีเตอร์และปอล – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน                          (-/L/D)                  
                              

 

03.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

  ** โปรดแตํงกายด๎วยชุดสุภาพ ณ ทําอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหรําน **  
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมํรัดรูป และเตรียมผ๎าสําหรับคลุมศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว 

06.30น. ออกเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว  นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดย

สายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 1104  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

09.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว  นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย (ตามเวลา

ท๎องถิ่นช๎ากวําเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผํานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ

สัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว 

 เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก )Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนได๎รับสมญานามวํา 

“ราชินีแหํงยุโรปเหนือ” เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก สร๎างโดยพระเจ๎าซาร์ ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดย
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ตัวเมืองเริ่มสร๎างด๎วยการถมทรายและหินเป็นจํานวนมากเพราะวําพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของ

ทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร๎างเมืองที่บริเวณนี้เพราะวําตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถ

ติดตํอไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได๎งําย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให๎ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปได๎

โดยงําย ตํอมาเมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์กจึงได๎รับสมญานามวําหน๎าตํางแหํงยุโรป และได๎เป็นเมืองหลวงของ

จักรวรรดิรัสเซียเป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนั้นได๎ย๎ายเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว์ เมื่อ พ.ศ. 2461) ชื่อ

เดิมของเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใช๎ในชํวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินก

ราด (Leningrad ใช๎ในชํวง พ.ศ. 2467-2534) 

นําทํานเดินทางสูํ ป้อมปีเตอร์และปอล )Peter and Paul Fortress) สิ่งกํอสร๎างอันดับแรกสดุของเมือง 

เพื่อเป็นอนุสรณ์ตํอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูํบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ ชม

ด๎านในซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่ มจากพระเจ๎าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์

พระองค์สุดท๎ายของราชวงศ์ พระเจ๎านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

 นําทํานเดินทางสูํ เมืองพุชกิน )Pushkin) หรือที่รู๎จักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดูร๎อนของ

ราชวงศ์ที่สวยงามและเป็นบ๎านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์  

นําทํานเดินทางสูํ พระราชวังแคทเทอรีน )Catherine Palace) ที่สวยงามมากแหํงหนึ่งในรัสเซีย มีห๎อง

ตํางๆให๎ชมนับร๎อยห๎อง แตํห๎องที่ทุกทํานต๎องไมํพลาดชมก็คือ ห๎องอําพัน  หรือ ห๎องแอมเบอร์รูม (The 

Amber Room) ที่เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณคํามิได๎ ที่ชํางจากเยอรมันสร๎างให๎แกํ
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ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แหํงรัสเซีย ประกอบด๎วยไม๎โอ๏คขนาดใหญํหกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร 

ประดับด๎วยอําพัน 6 ต๎น พร๎อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล้ําค๎าจากอิตาลี ห๎องอําพันถูกสร๎างขึ้นใหมํ

ในชํวง 20 ปีที่ผํานมา ปัจจุบันราคาประเมินครําวๆ มากกวํา 142 ล๎านดอลลําห์สหรัฐ 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   

พักที่  MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 

เทียบเท่า   

วันที่ 3 
 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้    )B/L /-                   )

                                  

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

นําทํานเดินทางสูํ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ )Peterhof Palace) หรือ เป

โตรควาเรสต์ ตั้งอยูํริมฝ่ังทะเลบอลติค สร๎างในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจ๎าปีเตอร์มหาราชซึ่งพระองค์

ใช๎เป็นที่ประทับพักผํอนสําหรับลําสัตว์ในชํวงฤดูร๎อน โดยมีความประสงค์จะให๎พระราชวังแหํงนี้มีความ

งดงามยิ่งกวําพระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุํงเรืองของประเทศ

รัสเซีย จึงได๎รวบรวมสถาปนิกและชํางฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมิตสิ่งกํอสร๎างและ

สถาปัตยกรรมที่ตกแตํงด๎วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาห๎องตํางๆ เชํน ห๎องบอล

รูม ห๎องท๎องพระโรง เป็นต๎น สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดํนอลังการสี

ทองเหลืองอรําม และ รํมรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ด๎านหน๎าพระราชวังริมฝ่ังทะเลบอลติค ** 
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น้ําพุในสวนจะไมํสามารถเปิดให๎ชมความสวยงามได๎ในฤดูหนาว ประมาณชํวงเดือนตุลาคม ถึง เดือน

พฤษภาคม และ พระราชวังฤดูร๎อนฯ อาจปิดทําการทุกวันจันทร์สิ้นเดือน หรือ วันจันทร์และวันอังคารสิ้น

เดือน (2 วัน ติดตํอกัน) โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ซึ่งเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ที่

จะเพิ่มวันหยุดในชํวงฤดูใบไม๎รํวง และ ฤดูหนาว ประมาณชํวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่

พระราชวังฤดูร๎อนฯ ปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได๎ตามความเหมาะสม และ 

สถานการณ์ โดยนําทํานชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ 

พระราชวังใด พระราชวังหนึ่งเป็นการทดแทน ทั้งนี้ การปิดทําการของแตํละพระราชวัง จะไมํตรงกันทุก

พระราชวัง ** 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

นําทํานเดินทางสูํ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค )Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวิหารซึ่งสร๎างขึ้นเมื่อ

ปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแล๎วใช๎เวลากํอสรา๎งทั้งสิน้ 40 ปี มหาวิหารแหํงนี้สรา๎งขึ้นโดยดําริของพระเจ๎าซาร์ 

อเล็กซานเดอร์ที่ 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายให๎กับ Saint Isaac of Dalmatia ผู๎ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์

ของพระเจ๎าปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหํงนี้ถือวําเป็นมหาวิหารที่ใหญํที่สุดใน

รัสเซีย แตํปัจจุบันตําแหนํงมหาวิหารที่ใหญํที่สุดในรัสเซียตกเป็นของมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Church of 

Christ the Savior) ซึ่งสร๎างเสร็จเมื่อปคี.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สร๎างด๎วยโมเสควิจติรสวยงาม รูปเขียน

ไอคอนตํางๆ และหินแกรนิตขนาดใหญํพิเศษ มหาวิหารแหํงนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองเป็นอยํางมาก 
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เน่ืองจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลํมด๎วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตํมหาวิหารเซ็นต์ไอ

แซคแหํงน้ี ได๎รับความเสียหายเพียงเล๎กน๎อยเทํานั้น 

 
นําทํานเดินทางสูํ โบสถ์หยดเลือด )Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งพระเจ๎าอเล็กซาน

เดอร์ที่ 3 ทรงสร๎างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ๎าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็น

อนุสรณ์แดํพระบิดา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช๎ในการ

กํอสร๎าง มีลักษณะรูปรํางคล๎ายวิหารเซนต์บาซิลที่เมืองมอสโคว์ 

นําทํานเดินทางสูํ ถนนเนฟสกี้ )Nevsky Prospekt) สร๎างในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจ๎าปีเตอร์มหา

ราช โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มต๎นที่หน๎าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟ จุดเดํนอยูํที่

สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยูํสองข๎างทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมืองเซนต์ 

ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นทั้งยํานการค๎า ยํานที่อยูํอาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่

ทํองเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  

พักที่  MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า   
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วันที่ 4 
รถไฟความเรว็สูง SAPSAN – เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร ์
– จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล                                                          )B/L/-                       )
                              

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

นําทํานเดินทางสูํ สถานีรถไฟความเร็วสูง )Sapsan Speed Train) หรือเทียบเทํา เทคโนโลยีใหมํลําสุด

จากเยอรมัน หรือที่เรียกวํา Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบ

เป็นสํวนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตํอ ชม. (155 ไมล์

ตํอชั่วโมง)  

 นําทํานเดินทางสูํ เมืองมอสโคว์ )MOSCOW) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง)   
 ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ ** 

 เดินทางถึง เมืองมอสโคว์ )MOSCOW) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 

850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูํใกล๎

แมํน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูํอาศัยกวํา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให๎เป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแนํนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมํลํมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง

ของสหภาพโซเวียตอีกด๎วย 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

นําทํานเดินทางสูํ พระราชวังเครมลิน )Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ๎าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทั่งพระเจ๎าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย๎ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุม

ของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นที่ตั้ง ของ 

มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร๎างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจ๎าซาร์ใช๎ทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหา

วิหารอัสสัมชัญ จะไมํอนุญาตให๎เข๎าชมด๎านใน **  ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The 

Archangel Michael) ที่สร๎างอุทิศให๎กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระ

เจ๎าซาร์กํอนยุคพระเจ๎าปีเตอร์มหาราช ผํานชม ระฆังยักษ์แหํงพระเจ๎าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร๎างในปี 

ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร๎างระฆังใบใหญํที่สุดในโลก แตํเกิดความ

ผิดพลาดระหวํางหลํอทําให๎ระฆังแตก ปัจจุบันต้ังอยูํภายในพระราชวังเครมลินแหํงนี้ ผํานชม ปืนใหญํพระ

เจ๎าซาร์ (Cannons of Tsar) สร๎างในปี ค.ศ. 1586 ต๎องการให๎เป็นปืนใหญํที่สุดในโลก ที่ยังไมํเคยมีการใช๎

ยิงเลย ทําด๎วยบรอนซ์น้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   

นําทํานเดินทางสูํ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ )State Armoury Chamber Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่เกําแกํที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ําคําของเจ๎าชายมัสโควี่ ในชํวง

คริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่ เก็บรวบรวมทรัพย์

สมบัติของพระเจ๎าแผํนดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูํที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหรําน 
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นําทํานเดินทางสูํ จัตุรัสแดง )Red Square) ลานกว๎างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สําคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไมํวําจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท๎วงทางการเมือง สร๎างใน

สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แหํงนี้ใช๎จัดงานในชํวงเทศกาลสําคัญๆ เชํน วันปีใหมํ วันชาติ 

วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุํม

สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได๎แกํ มหาวิหารเซนต์ บาซิล )Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์

แหํงความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด๎วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร๎างด๎วยศิลปะ

รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด๎วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม 

สีสันสดใส ตั้งตระหงํานสงํางาม ขนาบข๎างด๎วยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให๎คนจํานวนไมํน๎อย

ที่เดินทางสูํจัตุรัสแดงแล๎วจะต๎องถํายรูปเป็นที่ระลึกคูํกับมหาวิหารแหํงนี้ พร๎อมกับการเรียนรู๎ความเป็นมา

อันยาวนานของสถานที่สําคัญนี้ควบคูํกันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร๎างขึ้นโดยพระเจ๎าอีวานที่ 4 (Ivan 

the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี 

พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร๎อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และด๎วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําให๎มีเรื่องเลําสืบตํอกันวาํ พระเจ๎าอีวาน

ที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหํงนี้มาก จึงมีคําสั่งให๎ปูนบําเหน็จแกํสถาปนิก 

ผู๎ออกแบบด๎วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมํให๎สถาปนิกผู๎นั้นสามารถสร๎างสิ่งที่สวยงามกวํานี้ได๎อีก การ

กระทําในครั้งนั้นของพระเจา๎อวีานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด 

นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูํบนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก 
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บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว๎เมื่อปี 

ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร๎างเพื่อรําลึกถึงผู๎นําคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย 

ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทํานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครํงขรึมแตํยังคงความยิ่งใหญํ เยี่ยมชมที่นี่ด๎วย

ความสงบเพื่อชมรํางของบุรุษผู๎กล๎าในอดีตซึ่งเปิดให๎ประชาชนเข๎าชมแม๎ทํานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวําปี

แล๎วก็ตาม ที่เก็บศพสร๎างด๎วยหินอํอนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูํบนแทํนหินมีโลงแก๎วครอบอยูํ 

ชม ห๎างสรรพสินค๎ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เกําแกํของเมืองมอสโคว์ สร๎างในปี 

ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห๎างสรรพสินค๎าชั้นนํา จําหนํายสินค๎าแบรนด์เนม เสื้อผ๎า เครื่องสําอาง น้ําหอม 

แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุํนลําสุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถช๎อปปิ้งได๎เพิ่มอีกที่

ห๎างสรรพสินค๎าใต๎ดินบริเวณของ หลักกิโลเมตรที่ 0 หน๎าจัตรัสแดง 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  

พักที่  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 5 
จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวยีร์ - สถานีรถไฟใตด้ินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต                                                                                                                         
)B/L /-                                                    )  

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         



 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

นําทํานเดินทางสูํ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ )Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

เมืองมอสโคว์ได๎ทั้งหมด ถํายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร๎างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน 

ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร๎างด๎วยรูปทรงเดียวกัน หรือที่เรียกวํา Seven Sister  

นําทํานเดินทางสูํ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ )Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวํา 

มหาวิหารโดมทอง (ไมํอนุญาตให๎ถํายรูปด๎านใน) สร๎างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แหํงชัยชนะในสงครามนโป

เลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ๎าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช๎เวลากํอสร๎างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่

สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช๎ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทาง

ศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไมํอนุญาตให๎เข๎าชมด๎านใน ** 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

นําทํานเดินทางสูํ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ )Moscow Metro) ถือได๎วํามีความสวยงามมาก

ที่สุดในโลก ด๎วยความโดดเดํนทางสถาปัตยกรรมการตกแตํงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใต๎ดินมีจุดเริ่มต๎นมาจากชํวงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู๎นําสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมที่นํามาตกแตํงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร๎างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความ

ดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหลํอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาด

ประดับลวดลายแบบโมเสก 
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นําทํานเดินทางสูํ ถนนอารบัต )Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งยํานการค๎า 

แหลํงรวมวัยรุํน ร๎านค๎าของที่ระลึก ร๎านนั่งเลํน และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล๎อเลียน และ

ศิลปินเลํนดนตรีเปิดหมวกอีกด๎วย ถือวําเป็นถนนคนเดินที่ใหญํที่สุดในเมืองมอสโคว์เลยทีเดียว 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  

พักที่  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วันที่ 6 
   สนามบินวนูโคโว (มอสโคว)์ – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)                                      ) B /-/-     )

                                                

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

นําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

11.00น.  ออกเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan 

Air เที่ยวบินที่ W5 085  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

16.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

  ** โปรดแตํงกายด๎วยชุดสุภาพ ณ ทําอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหรําน ** 
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมํรัดรูป และเตรียมผ๎าสําหรับคลุมศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว 

22.10น. ออกเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air 

เที่ยวบินที่ W5 051  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

วันที่ 7      กรุงเทพฯ )สวุรรณภูมิ )                                                                                                 )-/ -/-) 
 

07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

   

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จําเปน็ต้องออกตั๋วภายใน )ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้า

ของบริษัท ทกุครั้งก่อนทําการออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้ริษทัฯทราบในวันจองทัวรท์ั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
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อัตราค่าบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 
)เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

)เดก็อายุไม่เกิน 12 

ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

22 - 28 มิถุนายน 62 36,999 36,999 36,999 6,000 21,900 

13 – 19 กรกฎาคม 62 37,999 37,999 37,999 6,000 21,900 

24 – 30 สิงหาคม 62 37,999 37,999 37,999 6,000 21,900 

31 ส.ค. – 06 ก.ย. 62 37,999 37,999 37,999 6,000 21,900 

28 ก.ย. – 04 ต.ค. 62 38,999 38,999 38,999 6,000 21,900 

 
** อัตราน้ียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร ์และ มัคคุเทศกท์้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 ดอลล่าร์

สหรัฐ (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

)Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ป ีณ วันเดินทางกลับ )Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

)ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดนิทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศรัสเซีย ไม่จําเป็นตอ้ง

ยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อครัง้ **  

** บริษัทขอสงวนสทิธิ์ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณถีือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ )เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  
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อัตราค่าบรกิารนี้ รวม 

 คําบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตั๋ว) ไป และ กลบัพรอ๎มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคําภาษี

สนามบิน  และคาํภาษีน้าํมันทุกแหํง กรณีตอ๎งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมวําํเที่ยวใด 

เที่ยวหนึ่ง   

  กรณุาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอา๎งอิงคาํใช๎จาํยการจองทัวรแ์บบ ไมํใชํตั๋วเครือ่งบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อัตราคาํบริการระบ ุ

 คําธรรมเนียมการโหลดกระเปา๋สัมภาระลงใต๎ท๎องเครือ่งบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให๎โหลดกระเป๋า

สัมภาระ   ลงใต๎ท๎องเครือ่งบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. )2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครือ่งบินได้น้ําหนักไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไมํจาํกั จํานวนชิ้น แตํทั้งนี้เจ๎าหนา๎ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตํอทาํน (ตามเง่ือนไขของสายการ

บิน) ** 

 คํารถโค๎ชปรับอากาศตลอดเส๎นทางตามรายการระบุ  

 คําโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทําน ตํอ ห๎อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขํงขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให๎โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก 

ไ ป 

   เป็นเมืองใกล๎เคียงแทน อ๎างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็ น

สําคัญ 

 คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมํรวมจะชี้แจงแตํละสถานที่ในโปรแกรม 

 คําอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คํามัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คําเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทอํงเที่ยวตาํงประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทํานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตามกรมธรรม์)  
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อัตราค่าบรกิารนี้ ไม่รวม 

× คําใช๎จํายสํวนตัวของผู๎เดินทาง อาทิ คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําอาหาร เครื่องด่ืม คําซักรีด คํามินิบาร์ใน

ห๎องและคําพาหนะตํางๆ ที่ไมํได๎ระบุในรายการ 

× คําทิปพนักงานขับรถ หัวหน๎าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 USD  ต่อ ทริป ตํอ ลูกค๎า ผู๎

เดินทาง 1 ทําน รวมไปถึงเด็ก ยกเว๎นเด็กอายุไมํถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทํานสามารถให๎มากกวํา

นี้ได๎ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทําน โดยสํวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกํอนเดินทาง

ทุกทําน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คําธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวําที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาด

มาตรฐาน  

× คําธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต๎องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสายการ

บิน และ รุํนของเครื่องบินแตํละไฟล์ทที่ใช๎บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได๎อยูํที่สายการบินเป็นผู๎กําหนด 

× คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว 

× ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วัน กํอนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยํางเชํน ทํานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กํอนเวลา 16.00 น. เทํานั้น โดยระบบจะ

ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมํได๎รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทํานมีความประสงค์จะต๎องเดินทางในพี

เรียดเดิม ทํานจําเป็นต๎องทําจองเข๎ามาใหมํ นั่นหมายถึงวํา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให๎สิทธิ์ไปตามระบบ 

ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกค๎าเดินทางไมํได๎ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได๎ กํอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําใช๎จํายใดๆใน

กรณีที่ไมํสามารถหาคนมาแทนได๎ 
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เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน กํอนวันเดินทาง คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กํอนวันเดินทาง คืนคําบริการร๎อยละ 50 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กํอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินคําบริการที่ชําระมาแล๎วทั้งหมดทั้งนี้ 

ทางบริษัทจะหักคําใช๎จํายที่ได๎จํายจริงจากคําบริการที่ชําระแล๎วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให๎แกํ

นักทํองเที่ยว เชํน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ และ คืนคําทัวร์สํวนใดสํวนหนึ่งให๎ทํานได๎ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น เชํน สถานทูต

ปฏิเสธวีซํา ดํานตรวจคนเข๎าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงผู๎เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต๎องแจ๎งให๎ทางบริษัททราบลํวงหน๎า อยํางน๎อย 7 วัน กํอนออ

นออกเดินทาง กรณีแจ๎งหลังจากเจ๎าหน๎าที่ออกเอกสารเรียบร๎อยแล๎ว ไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับชํวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตํ

ละคณะ เป็นสําคัญด๎วย กรุณาสอบถามกับเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําใช๎จํายการ

ดําเนินการตํางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมํวํากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได๎ตามจําเป็นต๎องมีขึ้นต่ํา อยํางน๎อย 20 ทําน หากต่ํากวํากําหนด คณะจะไมํ

สามารถเดินทางได๎ หากผู๎เดินทางทุกทํานยินดีที่จะชําระคําบริการเพิ่มเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อให๎ทุกทํานเดินทางตามความประสงค์ตํอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตํอไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมํอีกครั้ง ทั้งนี้ กํอนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทํานลางานแล๎วไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ 

 กรณีที่ทํานต๎องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชํน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตํอ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ๎าหน๎าที่กํอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง

ได๎ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทั้งนี้
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ขึ้นอยูํกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทําอากาศยานเป็นสําคัญเทํานั้น สิ่งสําคัญ ทํานจําเป็นต๎อง

มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกํอนเครื่องบิน อยํางน๎อย 3 ชั่วโมง โดยในสํวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 

7 วันกํอนการเดินทาง หรือตั้งแตํที่ทํานเริ่มจองทัวร์  เพื่อให๎ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม

ลํวงหน๎า กรณีมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู๎เดินทาง  

 กรุณาสํงรายชื่อผู๎เดินทาง พร๎อมสําเนาหน๎าแรกของหนังสือเดินทางทุกทํานให๎กับเจ๎าหน๎าที่หลังจากชําระเงินกรณี

ที่ทํานเดินทางเป็นครอบครัว (หลายทําน) กรุณาแจ๎งรายนามคูํนอนกับเจ๎าหน๎าที่ให๎ทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร๎อยแล๎ว มีรายละเอียดสํวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผดิชอบไมํวํา

สํวนใดสํวนหนึ่ง หากทํานไมํดําเนินการสํงสําเนาหน๎าแรกของหนังสือเดินทางให๎ทางบริษัทเพื่อใช๎ในการออกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากทํานชาํระคําทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร๎อยแลว๎ ทางบริษัทจะนําสํงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให๎

ทํานอยํางน๎อย 3 หรือ 7 วัน กํอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูํคณะ (ตั๋วกรุ๏ป) ทํานจะไมํสามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 

หรือ กลับสํวนใดได๎ จําเป็นจะต๎องไป และ กลับ ตามกําหนดการเทํานั้น หากต๎องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตํอ

เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลูกค๎าที่ไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีที่ทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระ

คําห๎องพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต๎องมีอายุใช๎งานได๎คงเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน ณ วันกลับ  

 การให๎ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทํองเที่ยวที่เดินทางไปตํางประเทศ โดยผู๎ให๎บริการจะต๎องหวังสินน้ําใจ

เล็กๆน๎อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให๎ทํานเตรียมคําใช๎จํายในสํวนนี้เพื่อมอบให๎เล็กๆน๎อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตํางประเทศ มีข๎อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวําปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล๎ว สถานที่ทํองเที่ยว

ตํางๆ จะปิดเร็วกวําปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให๎เหมาะสม และ หากมีสถานที่ทํองเที่ยว
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กลางแจ๎ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได๎ต๎องใช๎ความระมัดระวังในการเดินเป็นอยํางสูง หรือ ใช๎รองเท๎าที่สามารถเดิน

บนหิมะได๎ แวํนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวํางสะท๎อนเข๎าตา อาจทําให๎ระคายเคืองตาได๎ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การลําช๎าของสายการบิน เงื่อนไขการให๎บริการของรถในแตํละประเทศ เป็นต๎น  โดยสํวนนี้ทาง

บริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็นจะต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ๎งให๎

ทราบลํวงหน๎า 

 เน่ืองจากการเดินทางทํองเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจํายขาดกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธิ์ ไมํสามารถขอรับเงินคืนได๎ในบริการบางสํวน หรือ สํวนใดสํวนหนึ่งที่ทํานไมํต๎องการได๎รับบริการ 

หากระหวํางเดินทาง สถานที่ทํองเที่ยวใดที่ไมํสามารถเข๎าชมได๎ ไมํวําด๎วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไมํสามารถคืนคําใช๎จํายไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่งให๎ทําน เนื่องจากทางบริษัทได๎ทําการจองและถูกเก็บคําใช๎จําย

แบบเหมาจํายไปลํวงหน๎าทั้งหมดแล๎ว 

 กรณีที่ทํานถูกปฎิเสธการเดินทางเข๎าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ 

จะไมํสามารถคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระเรียบร๎อยแล๎วไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง 

 หากวันเดินทาง เจ๎าหน๎าที่สายการบิน หรือ ดํานตรวจคนออก และ เข๎าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทํานชํารุดแม๎เพียงเล็กน๎อย เชํน เปียกน้ํา ขาดไปหน๎าใดหน๎าหนึ่ง มีหน๎าใดหน๎าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน๎าใดหน๎าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวํางสันของเลํมหนังสือเดินทาง เป็นต๎น ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ทางสายการบิน หรือ เจ๎าหน๎าที่ดํานตรวจคนออก และ เข๎าเมือง มีสิทธิ์ไมํอนุญาตให๎ทํานเดินทางตํอไปได๎ ดังนั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทํานให๎อยูํในสภาพดีอยูํตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด 

กรุณาติดตํอกรมการกงสุลกระทรวงการตํางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหมํ โดยใช๎ฉบับเกําไปอ๎างอิง และ 

ยืนยันด๎วย พร๎อมกับแจ๎งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข๎อมูลหนังสือเดินทาง หากทํานได๎สํง

เอกสารมาที่บริษัทเรียบร๎อยแล๎ว กรณีที่ยังไมํแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทํานสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ไมํมีคําใช๎จําย แตํหาก

ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด ซึ่งโดยสํวนใหญํตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๏ปจะออกกํอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ

กระบวนการและขั้นตอนของแตํละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๏ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค๎าเดินทางด๎วยกัน กรุณาเช็คอินพร๎อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที่สุดให๎ทํานได๎นั่งด๎วยกัน หรือ ใกล๎กันให๎มากที่สุด  
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 ข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห๎องพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึง

อาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องพักเดี่ยว (Single) และห๎องคูํ (Twin/Double) และ ห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple) จะ

แตกตํางกัน บางโรงแรม ห๎องพักแตํละแบบอาจจะอยูํคนละชั้นกัน (ไมํติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทํานไมํผํานดํานตรวจคนออก หรือ เข๎าเมือง (ห๎ามไมํให๎เดินทางตํอ ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนคําใช๎จํายให๎ไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่งทั้งสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษัทผู๎จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมํรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาํชา๎จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท๎วง , การนัดหยุดงาน , การกํอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวํางการเดินทาง ไมํวํากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริง กรณีทํานลืมสิ่งของไว๎ที่โรงแรมและจําเป็นต๎องสํงมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ทํานต๎องการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักใน

ตํางประเทศเรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เมื่อท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กับทางบริษทัฯแลว้ทางบรษิัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

 
** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที่มอบความไวว้างใจ ให้เราบริการ ** 

 

 
 
 


