
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Best Destinations in Russia เซนตปี์เตอร ์มอสโคว ์
7 วนั 4 คนื  
 

• ชมความงามของ พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ  
• ชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค มโีดมทองเป็นเอกลกัษณ ์
• ชม วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์สรา้งเพือ่เป็นเกยีรติแ์ด่ นักบุญปีเตอร ์ 
• ชม พระราชวงัเครมลนิ สถานทีท่่องเทีย่วทีข่ึน้ช ือ่ของรสัเซยี 
• ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณข์องรสัเซยี 
• ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์เป็นวหิารทีส่ าคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์
• ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในกรงุมอสโคว ์
• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดอสิมายลอฟกี,้ ถนนอารบตั 

 
 
 
 



2 | ห น้ า  
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เตหะราน (อหิรา่น) 
 
19:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์S 

สายการบนิ Mahan Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 
- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

 
22:35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยเทีย่วบนิที ่W5050 
 
 

 
 
 
วนัที ่2 เตหะราน (อหิรา่น) - เซนตปี์เตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว 
 
03:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
06:10 น. ออกเดนิทางต่อสู่ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W51104 
 
09:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน วนูโคโว หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์Peterhof รมิ
ฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนส าหรบัล่า
สตัวใ์นฤดูรอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงันีม้คีวามงดงามยิง่กว่าพระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝร ัง่เศสเพือ่
แสดงออกถงึความเจรญิรุง่เรอืงของรสัเซยี และเน่ืองจากไดร้วบรวมสถาปนิกและชา่งฝีมือจากประเทศต่างๆ
มากมายสิง่ก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และนีโอคลาสคิ ทีใ่ชป้ระดบั
ประดาหอ้งหบัต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกบัประตมิากรรมน ้าพุอนัโดดเด่น
อลังการดว้ยทองเหลืองอรา่ม และร่มร ืน่ลงตัวกบัอุทยานพฤกษานานาพันธุ ์**พระราชวงัฤดูรอ้น 
Peterhof Palace จะปิดน ้าพุในสวนช่วงเดือน ตุลาคม ถึง พฤษภาคม พระราชวงัฤดูรอ้น 
Peterhof Palace จะปิดทุกวนัจนัทร ์สิน้เดอืน หรอื วนัจนัทรแ์ละวนัองัคาร (2 วนั) สิน้เดอืน 
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** ซึง่เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพืน้เมอืงรสัเซยีทีจ่ะเพิม่วนัหยุดในชว่ง
ฤดูใบไมร้ว่ง และ ฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม กรณีที่พระราชวงัฤดูรอ้น Peterhof 
Palace ปิด ทางบรษิทัขอน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซปูอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์วงั
ใดวงัหน่ึง เป็นการทดแทน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูหนาว Hermitage Museum ชมภายในพระราชวัง ที่
ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนีเ้คยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสด็จเยอืนรสัเซยีของ
รชักาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย/รสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณร์ว่มกบั
พระเจา้ซารนิ์โคลสัที ่2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  

 
 หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัปิด ทางบรษิทัขอน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัแคท

เทอรนี หอ้งอ าพนั หรอื พระราชวงัยูสซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์วงัใดวงัหน่ึง เป็นการ
ทดแทน 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Pulkovskaya หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่3 มหาวหิารเซนตไ์อแซค - วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์- โบสถแ์หง่หยดเลอืด 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค Saint Isaac’s Cathedral สรา้งในปีค.ศ.1712 โดยมโีดม
ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็น
โบสถห์นิ และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้ิหารแห่งนีเ้ป็น
วหิารทีม่ีความยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลก พระองคจ์งึทุ่มเททัง้ก าลงัคน และก าลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอด
โดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรมั ภายในวหิารประดบัประดาดว้ยหนิอ่อน, และมาลาไคทห์ลากส ี
ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถงึ 40 ปี ปัจจุบนัวหิารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวหิารทรงโดมทีใ่หญ่
เป็น 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter and Paul Fortress เร ิม่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ 1712 และ
สรา้งเสรจ็ในวนัที ่29 มิถุนายน ค.ศ.1733 ตัง้ช ือ่วิหารแห่งนีเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ด่ นักบุญปีเตอร ์และนักบุญ
ปอลดเ์พือ่เป็นการเผยแพรศ่าสนา ซึง่วหิารแห่งนีเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร ิม่ตน้จากพระเจา้
ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถงึกษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยของราชวงศท์ีเ่พิง่น ามาในปีค.ศ 1998 โดยการ
ตรวจ DNA ทราบว่าคอื พระเจา้นิโคลสั ที ่2 และครอบครวัซึง่ประกอบดว้ย พระเจา้นิโคลสัที ่2 พระมเหสอี
เล็กซานดรา และพระธิดา 3 พระองคค์ือโอลกา้ Olga ทาเทียนา Tatiana และอนาสตาเซยี Anastasia 
ส่วนทีไ่ม่พบคอื มาเรยี Maria และรชัทายาทอเล็กเซย ์Alekxy บรเิวณโดยรอบมีโรงงานผลติเหรยีญ และที่
ขงัคุกนักโทษทางการเมอืง จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรปูกบั โบสถแ์หง่หยดเลอืด Church of the Savior 
on Spilled Blood สรา้งใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 2 ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ย
ความหวงัดตี่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรสัเซยีไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลกิทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยู่ทีจ่น
ลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัว่าแผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญงิชาวนาผูห้น่ึงตดิระเบดิพลชีพีวิง่เขา้มา
ขณะพระองคเ์สด็จผ่าน ต่อมาบรเิวณถนนทีเ่กดิเหตุน้ันถูกสรา้งโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยดเลอืดมา
จนถงึทุกวนันี ้
 
 พิเศษ!! หากมีเวลา ท่านสามารถซือ้ Option ล่องเรอืชมแม่น ้าเนวา ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้า 
Neva ซึ่งเป็นแม่น ้ าสายหลักของเซนตปี์เตอรเ์บิรก์  และขึ ้นช ื่อว่า “Venice of the North” and 
“Paradise” **เป็นโปรแกรมเสรมิมีค่าใชจ้่ายสอบถามมคัคุเทศก ์การล่องเรอืขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ** 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั   Park Inn by Radisson Pulkovskaya หรอืเทยีบเท่า   
 
วนัที ่4 เซนตปี์เตอรส์เบริก์ - รถไฟ Sapsan Fast Train - กรุงมอสโคว ์- วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ตลาด

อสิมายลอฟกี ้
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (Breakfast Box) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ สถานีรถไฟซปัซาน Sapsan Fast Train เพื่อออกเดินทางสู่ กรุงมอส
โคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม วหิารเซนตซ์าเวียร  ์เป็นวิหารที่ส าคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบ
พธิกีรรมทสี าคญัระดบัชาตสิรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีส่ามารถขบัไล่กองทพันโปเลยีน
ไปได  ้จากน้ันพาทุกท่านชม อิสเมโลฟสกายา เครมลิน Izmailovsky Kremlin บางทีก็เขียนว่า 
Izmaylovo Kremlin ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโคว กลุ่มอาคารสีขาวที่มีรูปทรง
สวยงามหลากสไตล ์โดดเด่น ใหท่้านไดถ้่ายรปูชมบรรยากาศ และไดเ้วลาเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ตลาด
อสิมายลอฟกี ้Izmailovsky Market ตลาดขายสินคา้พืน้เมือง ซึง่ท่านจะไดพ้บกบัสนิคา้ของทีร่ะลึก
มากมาย อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั อาทิ ตุก๊ตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรี
รปูแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย 

 
 

 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั   Hotel Izmailovo Gamma หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่5 พระราชวงัเครมลนิ - จตรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กมุ - รถไฟใตด้นิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวงัเครมลิน Kremlin Palace สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึน้ช ือ่ของรสัเซยี สรา้งขึน้มา
พรอ้มกบักรุงมอสโคว ์จึงเป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมต่างๆ ของรสัเซยี จากน้ันชม โบสถอ์สัสมัชญั 
Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สี
ทองอรา่มสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบุญอารค์แอนเจล ไมเคิล 
เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.
1733-1735 สมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาด
ระหว่างหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้ง
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ในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนักลูก
ละ 1 ตนั  

 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม จตัุรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อวีานที ่3 
เพือ่เป็นสถานทีจ่ดังานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอสิระถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อาคาร
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติรสัเซยี สุสานเลนิน Lenin Mausoleum และ วิหารเซนตบ์าซลิ Saint 
Basil's Cathedral ตวัโบสถม์ีหลงัคาสูงยอดแหลม มีโดมหวัหอม 9 โดม มีสสีนัสดใสสวยงามขนาดเล็ก
ใหญ่ลดหลั่นกนัไปไม่มีทีใ่ดเหมือนมีทีเ่ดียวในโลก และจากน้ันอิสระใหท่้านเดินชม และเลือกซือ้สินคา้แบ
รนดเ์นมช ัน้น าภายในหา้งกมุ สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงทีม่คีวามสวยงามโดดเด่น จากน้ันน าท่านชอ้ป
ป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมืองมอสโก แต่มีช ือ่เสยีงในเร ือ่งงสนิคา้
อนัมใีหเ้ลอืกซือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสนิคา้กุมหรอือกีสถานทีห่น่ึงทีม่สีถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก่
ของเมอืงนี ้หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวั
อาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ัน้ มีรา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรบัใหผู้ท้ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 
200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที่น่ีอาจจะมีทัง้รูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกทีดู่หรูหราโอ่อ่า และทีส่ าคญั
ตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสนิคา้กุม มีการจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภค 
เชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน สินคา้ทีม่ีช ือ่มียีห่อ้ เคร ือ่งส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ทีเ่ป็นประเภทของที่
ระลกึซึง่มใีหเ้ลอืกกนัอย่างหลากหลายทเีดยีว ไดเ้วลาน าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแต่ง
ภายในของแต่ละสถานีลว้นวิจติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส 
กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และงานประดบัประดาต่างๆ ลว้นปราณีต วจิติรบรรจง 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Hotel Izmailovo Gamma หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่6  มอสโคว ์- เตหะราน (อหิรา่น) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน วนูโคโว กรุงมอสโคว ์
 
11:00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบิน Mahan Air เทีย่วบินที ่

W5085 
 
16:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
22:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5051 
 
วนัที ่7  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
07:25+1 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยีย่มชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองดว้ย
เหตุผลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแตจ่ะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  พฤษภาคม 
04 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62  44,555 44,555 43,555 8,900 - 
18 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 * วนัวสิาขบูชา 43,555 43,555 42,555 8,900 - 
เดอืน  มถินุายน 
01 ม.ิย. 62 - 07 ม.ิย. 62  44,555 44,555 43,555 8,900 - 
15 ม.ิย. 62 - 21 ม.ิย. 62  43,555 43,555 42,555 8,900 - 
22 ม.ิย. 62 - 28 ม.ิย. 62  44,555 44,555 43,555 8,900 - 
เดอืน  กรกฎาคม 
06 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62  44,555 44,555 43,555 8,900 - 
13 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 * วนัอาสาฬหบูชา      
20 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62  43,555 43,555 42,555 8,900 - 
27 ก.ค. 62 - 02 ส.ค. 62       
เดอืน  สงิหาคม 
03 ส.ค. 62 - 09 ส.ค. 62  43,555 43,555 42,555 8,900 - 
10 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 * วนัแม ่      
17 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62  42,555 42,555 41,555 8,900 - 
31 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. 62  40,555 40,555 39,555 8,900 - 
เดอืน  กนัยายน 
14 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62  41,555 41,555 40,555 8,900 - 
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21 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62  41,555 41,555 40,555 8,900 - 
เดอืน  ตลุาคม 
05 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62  42,555 42,555 41,555 8,900 - 
12 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 * วนัสวรรคต ร.9      
19 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 43,555 43,555 42,555 8,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
• ทางบรษิทัจะแจกน ้าดืม่ใหท่้านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เน่ืองจากระหว่าง

เดนิทางทีร่สัเซยีจะไม่มนี ้าบรกิาร จงึขอแนะน าใหท่้านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนี ้าใหท่้าน
ละ 1 ขวดเพยีงคนืแรกเท่านัน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Mahan Air 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 EURO /ท่าน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้คร ือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 5 
กโิลกรมั 
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• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
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• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 

 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


