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RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (8D5N)  
“VKO08 RUSSIA ABSOLUTE MOSCOW ST.PETER” 

สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) 
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บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (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(เซนตปี์เตอร์เบิร์ก) – IKA(เตหะราน) 11.10 – 16.40 
W5 051 IKA(เตหะราน) – BKK(กรุงเทพ) 22.10 – 07.25+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิ้น) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-) 
19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S 

ประตู 8 สายการบิน Mahan Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง  

22.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน  โดยสายการบิน Mahan 
Air เท่ียวบินท่ี W5 084  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

DAY 2 
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหา
วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต  
03.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ ยนเคร่ือง) 
  ** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมร่ัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

07.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 
Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 084  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (ตามเวลาทอ้งถ่ินชา้
กว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอ้ยแลว้ 
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น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์
ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดย

ตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามสักวา ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี

ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเม่ือสมยัครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยงัไมล่ม่สลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็น

เมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาร เมนูอาหารจีน 

น าทา่นเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปรโ์ร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของเมืองมอสโควไ์ดท้ ัง้หมด ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท่ี์สรา้งเป็นตึกสูงใน

สมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรา้งดว้ยรูปทรงเดียวกนั หรือท่ีเรียกวา่ Seven Sister  

 
จากนั้นเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) 
หรือท่ีเรียกกนัวา่ มหาวิหารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรูปดา้นใน) สรา้งขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ
ในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถึง 45 ปี 
เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดับชาติ ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

Sparrow Hill 
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ทา่นเดินทางสู่ สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของ

สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากชว่งแรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของ

สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความ

ดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาด

ประดบัลวดลายแบบโมเสก 

น าทา่นเดินทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้

ยา่นการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเลน่ และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป

ลอ้เลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือวา่เป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองมอสโควเ์ลย

ทีเดียว 

Cathedral of Christ the Saviour 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

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 

 

 
ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

พกัท่ี IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 3 
เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี ้– ตลาดอิสไมโลโว่ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซากอรส์ (Zagorsk) เป็นเมืองโบราณ เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่

ท่ีสุดและเกา่แกท่ี่สุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอน

ศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ 

น าทา่นเดินทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์กา่แกท่ี่มีความสวยงาม
มากของเมือง สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลียนแบบโบสถอ์สัสัมชญัภาย

พระราชวงัเครมลิน ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีแทน่ส าหรับประกอบพิธีของ

พระสงัฆราชและท่ีส าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆงั ผา่นชม บอ่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ท่ี

ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน 

** 

Arbat Street 
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น าทา่นเดินทางสู่ โบสถท์รินิต้ี (Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง 
ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุ

กระดูกของทา่น ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมือง 
ซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ ตุ๊กตามา
ทรอชกา้ (แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของ
ท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน   

พกัท่ี  IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 

Izmailovo Market 
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DAY 4 
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์
บาซิล – ห้างกุม  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้
ซาร์ทุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัท่ีเมืองเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก 
ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตัุรัส
วิหาร เป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอสัสัมชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอารค์แอนด์
เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรา้งอุทิศใหก้บันักบุญอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล ปัจจุบนั
เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์กอ่นยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผา่นชม ระฆังยกัษ์แห่งพระเจา้ซาร ์
(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบ
ใหญท่ี่สุดในโลก แตเ่กิดความผิดพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตัง้อยูภ่ายในพระราชวงัเครมลิ
นแห่งน้ี ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืน
ใหญท่ี่สุดในโลก ท่ียงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 
ตนั   
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น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยส์มบติัล ้าค่าของ

เจา้ชายมสัโควี่  ในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์
เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ 
ประเทศอิหร่าน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์

ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง 

สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่

วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัุรัสแดงเป็นท่ีตัง้ของกลุม่

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก ่มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่ง

ความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสัน

สดใส ตั้งตระหงา่นสงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจ านวนไมน่้อยท่ี

เดินทางสู่จตัุรัสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกคูก่บัมหาวิหารแห่งน้ี พรอ้มกบัการเรียนรูค้วามเป็นมา

อนัยาวนานของสถานท่ีส าคญัน้ีควบคูก่นัไป มหาวิหารเซนต ์บาซิล สรา้งขึ้นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 ( Ivan 

the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในปี 

Grand Kremlin Palace 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

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 

 

พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่ มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเลา่สืบตอ่กนัวา่ พระเจา้อี

วานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพ่ือไมใ่หส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การ

กระท าในครั้งนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหา

โหด นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะ

โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไว ้

เม่ือปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพ่ือร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรัสเซีย 

ภายในคือสถานท่ีพักพิงเม่ือท่านส้ินใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเคร่งขรึมแตย่งัคงความย่ิงใหญ่ เยี่ ยมชมท่ีน่ีดว้ย

ความสงบเพ่ือชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวา่ปี

แลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

 
หา้งสรรพสินคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่องเมืองมอส
โคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินคา้ชั้นน า จ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม เส้ือผา้ 

เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นลา่สุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถชอ้ป

ป้ิงไดเ้พ่ิมอีกท่ีหา้งสรรพสินคา้ใตดิ้นบริเวณของ หลกักิโลเมตรท่ี 0 หนา้จตัรัสแดง 

Red Square 
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ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

พกัท่ี IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 5 
เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน –
พระราชวังแคทเทอรีน 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapasan Fast Train) หรือเทียบเท่า 
เทคโนโลยีใหมล่่าสุดจากเยอรมัน หรือท่ีเรียกวา่ Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศ
รัสเซีย การออกแบบเป็นส่วนหน่ึงของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 
ก.ม. ตอ่ชม. (155 ไมลต์อ่ชัว่โมง) 

Gum Department Store 
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น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง 
(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ** 

 เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอรส์เบิร์ก (Saint Petersburg) เมืองท่ีสวยงามจนไดร้ับ
สมญานามวา่ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก สรา้งโดยพระเจา้ซาร์ ปีเตอร์มหาราช เม่ือ 

พ.ศ. 2246 โดยตวัเมืองเร่ิมสรา้งดว้ยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะวา่พ้ืนท่ีเดิมของเมืองนั้น

เป็นดินเลนของทะเล พระองคท์รงเลือกท่ีจะสรา้งเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะวา่ตวัเมืองมีทางออกทะเลบอลติก

และสามารถติดตอ่ไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดง้า่ย เพ่ือการปฏิรูปรัสเซียใหท้ดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ 

ในยุโรปไดโ้ดยงา่ย ตอ่มาเมืองเซนต ์ปีเตอร์เบิร์กจึงไดร้ับสมญานามวา่หนา้ตา่งแหง่ยุโรป และไดเ้ป็นเมือง

หลวงของจกัรวรรดิรัสเซียเป็นเวลา 206 ปี (หลงัจากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองมอสโคว ์เม่ือ พ.ศ. 

2461) ช่ือเดิมของเมืองเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก คือ เปโตรกราด (Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) 

และ เลนินกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534) 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือท่ีรูจ้กักนัในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพกัในฤดูรอ้น
ของราชวงศท่ี์สวยงามและเป็นบา้นท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค ์  

น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแหง่หน่ึงใน
รัสเซีย มีหอ้งตา่งๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งท่ีทุกทา่นตอ้งไม่พลาดชมก็คือ หอ้งอ าพนั  หรือ หอ้งแอม
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เบอร์รูม (The Amber Room) ท่ีเป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณคา่มิได ้ท่ีชา่งจาก

เยอรมนัสรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชท่ี 1 แหง่รัสเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญห่กช้ินเน้ือ

ท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีล า้คา้จากอิตาลี หอ้ง

อ าพันถูกสรา้งขึ้นใหมใ่นช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่ห์

สหรัฐ 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

พกัท่ี  PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดบั  
                     4 ดาว  หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 

Catherine Palace 
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DAY 6 
– พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์

หยดเลือด – ช้อปป้ิงถนนเนฟสกี ้ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof 

Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ์ตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเลบอลติค สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจา้

ปีเตอร์มหาราชซ่ึงพระองคใ์ชเ้ป็นท่ีประทบัพกัผอ่นส าหรับลา่สตัวใ์นชว่งฤดูรอ้น โดยมีความประสงคจ์ะให้

พระราชวงัแห่งน้ีมีความงดงามย่ิงกวา่พระราชวงัแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือแสดงถึงอ านาจ ความ

เจริญรุ่งเรืองของประเทศรัสเซีย จึงไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพ่ือ

เนรมิตส่ิงกอ่สรา้งและสถาปัตยกรรมท่ีตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดา

หอ้งตา่งๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ สัมผสัความสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรม

น ้าพุอนัโดดเด่นอลังการสีทองเหลืองอร่าม และ ร่มร่ืนลงตัวกบัอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ดา้นหน้า

พระราชวังริมฝ่ังทะเลบอลติค ** น ้าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว 

ประมาณชว่งเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดท าการทุกวนัจนัทร์ส้ิน

เดือน หรือ วนัจนัทร์และวนัองัคารส้ินเดือน (2 วนั ติดตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ซ่ึงเป็นธรรม

เนียมวนัหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ท่ีจะเพ่ิมวนัหยุดในชว่งฤดูใบไมร้่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วง

เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณี ท่ีพระราชวังฤดูร้อนฯ ปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ปรับเปลี่ ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ 

พระราชวงัยูสซูปอฟ หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส์ พระราชวงัใด พระราชวงัหน่ึงเป็นการทดแทน ทัง้น้ี การ

ปิดท าการของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทุกพระราชวงั ** 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าทา่นเดินทางสู่ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงกอ่สรา้งอนัดับ

แรกสุดของเมือง เพ่ือเป็นอนุสรณ์ตอ่ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตัง้อยูบ่นเกาะ

วาซิลเยฟสก้ี ชมดา้นในซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราช

จนกระทัง่กษัตริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 และครอบครัว 

Peterhof Palace 
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จากนั้นเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวิหาร
ซ่ึงสรา้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส้ิน 40 ปี มหาวิหารแห่งน้ีสรา้งขึ้นโดย

ด าริของพระเจา้ซาร์ อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 (Tsar Alexander I) เพ่ือถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia 

ผูซ่ึ้งเป็นนักบุญอุปถมัภข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหง่น้ีถือวา่เป็น

มหาวิหารท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย แตปั่จจุบนัต าแหน่งมหาวิหารท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซียตกเป็นของมหาวิหาร

เซนตซ์าเวียร์ (Church of Christ the Savior) ซ่ึงสรา้งเสร็จเม่ือปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ย

โมเสควิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนตา่งๆ และหินแกรนิตขนาดใหญพิ่เศษ มหาวิหารแห่งน้ีเป็นท่ีนับถือ

ของชาวเมืองเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตวัเมืองถูกถลม่ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้

เมือง แตม่หาวิหารเซ็นตไ์อแซคแหง่น้ี ไดร้ับความเสียหายเพียงเลก้นอ้ยเทา่นั้น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled 

Blood) ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสรา้งขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 พระบิดาถูก

ลอบปลงพระชนม ์เพ่ือเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง มีลกัษณะรูปร่างคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ีเมืองมอสโคว ์

น าทา่นเดินทางสู่ ถนนเนฟสก้ี (Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมยัพระเจา้ปี

เตอร์มหาราช โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหน้าพระราชวงัฤดูหนาวและส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟ 

จุดเดน่อยูท่ี่สถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษท่ี 18-20 ท่ีเรียงรายอยูส่องขา้งทาง ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกั

Peter and Paul 

Fortress 
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ของเมืองเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก ซ่ึงเป็นทัง้ยา่นการคา้ ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีตัง้ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม 

และสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัอีกมากมาย 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

พกัท่ี PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURGโรงแรมระดบั 4 

ดาว หรือเทียบเท่า  

DAY 7 
สนามบินปูลโกโว (เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)               
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
11.10 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน  โดยสายการบิน Mahan 

Air เท่ียวบินท่ี W5 1103  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

16.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ ยนเคร่ือง) 

  ** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมร่ัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

22.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน Mahan Air 

เท่ียวบินท่ี W5 051  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

DAY 8 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
07.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

****************************************************************** 
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** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบิน

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่าน

เอง ** 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่าน

ละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

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 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 72 ดอล

ล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้ เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน
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เดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศรัสเซีย ไม่

จ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อคร้ัง **  

 

อัตราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี

สนามบิน    และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่า

เที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไมใ่ช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่

ตารางอตัราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Mahan Air อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน 

(ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขนักีฬา    หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

http://www.tourgether.co.th/


 
 

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 

 

✓ ค่ามคัคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 72 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้ งน้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ

สายการบิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยู่ที่สายการบินเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นั่งการจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบ

จะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้

สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน 

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 1TWN + 1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
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• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 20 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่าย

ใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระมาแลว้ทั้งหมด

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว
ให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น 

สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง 

และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่าย

การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้ งแรก ตามจ านวนครั้ งที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่า

กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีข้ึนต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดี

ที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงคต์่อไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทาง

บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ ง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณา

ติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้ งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้
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• กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักับเจา้หนา้ที่ก่อนทุกครั้ ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและ

เวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิง

ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทัฯ อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกับสายการบินเพื่อ

จดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด

ข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หนา้ที่หลงัจากช าระเงิน

กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ให้ทราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทั

เพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการ

เดินทางให้ท่านอย่างนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท 

วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลง

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงั

สินน ้าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีเพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตาม

ความเหมาะสม 
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• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี

สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ 

ใชร้องเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท า

ให้ระคายเคืองตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 

เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดย

ส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ  าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทาง

บริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้ งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้ับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทาง

บริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนตามมา 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหน้าใดหนา้หน่ึงหายไป 

มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง

ต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะ

เดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ 

โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษทัเร็วที่สุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูล

หนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถ

เปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 
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• เก่ียวกับที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการ

บินจะพยายามที่สุดให้ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มากที่สุด  

• ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 

ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

• กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ้่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

• มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน 

, การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั  

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและ

จ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั้ งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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