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RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (7D4N) 

“VKO04 RUSSIA มอสโคว ์เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์”  
สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)  

บินเข้าเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ ออก มอสโคว ์ไม่ย้อนทาง 
 

 
บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

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

W5 1104 IKA(เตหะราน) – LED(เซนต์ ปีเตอร์สเบร์ิก)  06.30 – 09.30 

W5 085 VKO(มอสโคว)์   – IKA(เตหะราน) 11.00 – 16.00 

W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  22.10 – 07.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (ไมเ่กนิ 2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

19.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เชค็อนิ Row S ประตู 

8 สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

22.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air 

เทีย่วบนิที ่W5 050  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

        
 

วนัท่ี 2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินปลูโกโว(เซนตปี์เตอรส์เบิรก์) – เมืองเซนต ์ปีเตอร์
สเบิรก์ – ป้อมปีเตอรแ์ละปอล – เมืองพชุกิน – พระราชวงัแคทเทอรีน                          (-/L/D)                                                

 

03.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชดุสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน **  

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

06.30น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปลูโกโว  นครเซนต์ ปีเตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย โดยสายการ

บนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 1104  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

09.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว  นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรสัเซีย (ตามเวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่เมอืงไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 เดนิทางถงึ เมืองเซนต์ ปีเตอรส์เบิรก์ (Saint Petersburg) เมอืงที่สวยงามจนได้รบัสมญานามว่า “ราชนิี

แห่งยุโรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตวัเมอืงเริม่

สร้างด้วยการถมทรายและหนิเป็นจ านวนมากเพราะว่าพืน้ที่เดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิเลนของทะเล พระองค์
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ทรงเลอืกทีจ่ะสรา้งเมอืงทีบ่รเิวณนี้เพราะวา่ตวัเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถตดิต่อไปทางยุโรปและ

ประเทศอื่นๆไดง้่าย เพื่อการปฏริูปรสัเซยีใหท้ดัเทยีมกบัประเทศอื่นๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมอืงเซนต ์ปี

เตอรเ์บริก์จงึไดร้บัสมญานามวา่หน้าต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจกัรวรรดริสัเซยีเป็นเวลา 206 ปี 

(หลงัจากนัน้ได้ยา้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงมอสโคว ์เมื่อ พ.ศ. 2461) ชื่อเดมิของเมอืงเซนต ์ปีเตอร์สเบริ์ก คอื  

เปโตรกราด (Petrograd ใช้ในช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใช้ในช่วง พ.ศ. 2467-

2534) 

น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สิง่ก่อสรา้งอนัดบัแรกสุดของเมอืง เพื่อ

เป็นอนุสรณ์ต่อชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี ้ชมดา้นในซึ่ง

เป็นทีเ่กบ็พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทัง่กษตัรยิพ์ระองคส์ุดทา้ยของ

ราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัที ่2 และครอบครวั 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองพชุกิน (Pushkin) หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นทีพ่กัในฤดูรอ้นของราชวงศ์

ทีส่วยงามและเป็นบา้นทีร่กัและโปรดปรานของสมาชกิครอบครวัโรมานอฟทุกพระองค ์ 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแคทเทอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรสัเซีย มีห้อง

ต่างๆให้ชมนับร้อยห้อง แต่ห้องที่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอ าพนั  หรือ ห้องแอมเบอร์รูม (The 

Amber Room) ที่เป็นสุดยอดงานศลิป์ยุคศตวรรษที่ 18 อนัประมาณค่ามิได้ ที่ช่างจากเยอรมนัสร้างให้แก่

ปราสาทของกษตัริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งรสัเซีย ประกอบด้วยไม้โอ๊คขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร 
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ประดบัด้วยอ าพนั 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อญัมณีล ้าค้าจากอิตาลี ห้องอ าพนัถูกสร้างขึ้นใหม่

ในชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา ปัจจุบนัราคาประเมนิคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าหส์หรฐั 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน   

พกัท่ี  MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 3  พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนต ์ไอแซค – โบสถห์ยดเลือด – ถนนเนฟสกี้    (B/L/-)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรือ เปโตรควา

เรสต์ ตัง้อยู่ริมฝัง่ทะเลบอลติค สร้างในปี ค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราชซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่

ประทบัพกัผอ่นส าหรบัล่าสตัวใ์นช่วงฤดูรอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งนี้มคีวามงดงามยิง่กว่า

พระราชวงัแวร์ซายส์ ประเทศฝรัง่เศส เพื่อแสดงถึงอ านาจ ความเจริญรุ่งเ รืองของประเทศรสัเซีย จึงได้

รวบรวมสถาปนิกและช่างฝีมอืจากทัว่ทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมติสิง่ก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทีต่กแต่ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็นต้น 

สมัผสัความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกบัประตมิากรรมน ้าพุอนัโดดเด่นอลงัการสทีองเหลอืงอร่าม และ ร่มรื่นลงตวั

กบัอุทยานพฤกษานานาพนัธุด์้านหน้าพระราชวงัรมิฝัง่ทะเลบอลตคิ ** น ้าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้ม

ความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูร้อนฯ อาจ

ปิดท าการทุกวนัจนัทร์สิ้นเดอืน หรอื วนัจนัทร์และวนัองัคารสิ้นเดอืน (2 วนั ตดิต่อกนั) โดยไม่แจ้งให้ทราบ
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ล่วงหน้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพื้นเมืองรสัเซีย ที่จะเพิ่มวนัหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดู

หนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวงัฤดูร้อนฯ ปิดท าการ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิป์รบัเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ 

พระราชวงัยูสซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด พระราชวงัหนึ่งเป็นการทดแทน ทัง้นี้ การปิด

ท าการของแต่ละพระราชวงั จะไม่ตรงกนัทุกพระราชวงั ** 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

น าท่านเดนิทางสู่ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึ่งสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 40 ปี มหาวหิารแห่งนี้สรา้งขึน้โดยด ารขิองพระเจา้ซาร ์อเลก็ซาน

เดอรท์ี ่1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ึ่งเป็นนกับุญอุปถมัภ์ของพระเจ้า

ปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวหิารแห่งนี้ถือว่าเป็นมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในรสัเซีย  แต่

ปัจจุบนัต าแหน่งมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในรสัเซียตกเป็นของมหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ (Church of Christ the 

Savior) ซึ่งสรา้งเสรจ็เมื่อปีค.ศ.2000 ภายในมรีูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รูปเขยีนไอคอนต่างๆ 

และหนิแกรนิตขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งนี้เป็นทีน่ับถอืของชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึ่ง

ตวัเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่มหาวหิารเซน็ตไ์อแซคแห่งนี้ ไดร้บัความ

เสยีหายเพยีงเลก้น้อยเท่านัน้ 
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น าท่านเดนิทางสู่ โบสถห์ยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่ 

3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระ

บดิา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรสัเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มลีกัษณะรูปร่าง

คลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอสโคว ์

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สร้างในปี ค.ศ. 1710 ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 

โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวงัฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที่

สถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษที่ 18-20 ที่เรยีงรายอยู่สองขา้งทาง ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเมอืงเซนต์ ปี

เตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นทัง้ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศยั ที่ตัง้ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม และสถานที่

ท่องเทีย่วทีส่ าคญัอกีมากมาย 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

พกัท่ี  MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 4 รถไฟความเรว็สงู SAPSAN – เมืองมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี 
แชมเบอร ์– จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนต ์บาซิล                                                          (B/L/-)                                                     

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         
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น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สงู (Sapsan Speed Train) หรอืเทยีบเท่า เทคโนโลยใีหม่ล่าสุดจาก

เยอรมนั หรอืที่เรยีกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเรว็สูงของประเทศรสัเซีย การออกแบบเป็นส่วน

หนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มคีวามเรว็สูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ต่อ ชม. (155 ไมลต์่อชัว่โมง)  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมอสโคว ์(MOSCOW) โดยรถไฟความเรว็สูง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)   

 ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ** 

 เดนิทางถงึ เมืองมอสโคว ์(MOSCOW) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี มปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 850 

ปี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามสักวา 

ซึ่งในตวัเมอืงมปีระชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมอืงที่มปีระชากรหนาแน่นที่สุดใน

ยุโรป และเมื่อสมยัครัง้ที่สหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกกย็งัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีต

อกีดว้ย 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบนัเป็นทีป่ระชมุของ

รฐับาลและทีร่บัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็นจตัุรสัวหิาร เป็นทีต่ ัง้ของ มหาวหิาร

อสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด 

เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใชท้ าพธิบีรมราชาภิเษก ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่

อนุญาตให้เขา้ชมด้านใน ** ชม มหาวหิารอาร์คแอนด์เกลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทศิ
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ให้กบันักบุญอาร์คแอนด์เกลิ มคิาเอล ปัจจุบนัเป็นที่เกบ็พระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอรม์หา

ราช ผา่นชม ระฆงัยกัษ์แห่งพระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนา

ที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆงัแตก ปัจจุบนั

ตัง้อยู่ภายในพระราชวงัเครมลนิแหง่นี้ ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 

ต้องการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ที่ยงัไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าด้วยบรอนซ์น ้าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุน

หนกั ลูกละ 1 ตนั   

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ี่

เก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศรสัเซยี เป็นที่เกบ็สะสมทรพัยส์มบตัลิ ้าค่าของเจา้ชายมสัโควี ่ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 

14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรพัย์สมบตัิของพระเจ้า

แผน่ดนิทีส่มบูรณ์แบบทีสุ่ด ซึ่งอกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศองักฤษ และ ประเทศอหิร่าน 

 
น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัใน

ประวตัศิาสตร์ของรสัเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประท้วงทางการเมอืง สร้างในสมยั

ครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบนัสถานทีแ่ห่งนี้ใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วนัชาต ิวนัแรงงาน 

และวนัที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจตัุรสัแดงเป็นทีต่ ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

อนัได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมอืงมอสโคว์ 

ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มสีสีนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศลิปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย 

Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ลีกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สสีนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ย
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ก าแพงของพระราชวงัเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่น้อยทีเ่ดนิทางสู่จตัุรสัแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ

คู่กบัมหาวหิารแห่งนี้ พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนานของสถานทีส่ าคญันี้ควบคู่กนัไป มหาวหิาร

เซนต์ บาซิล สร้างขึน้โดยพระเจ้าอวีานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือ

กองทพัของมองโกลที่เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขีม่านานหลายร้อยปี 

ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึ

ท าให้มเีรื่องเล่าสบืต่อกนัว่า พระเจ้าอวีานที่ 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้มาก จงึมี

ค าสัง่ใหป้นูบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ัน้สามารถสรา้ง

สิง่ที่สวยงามกว่านี้ได้อกี การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจ้าอวีานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The 

Terrible หรอือวีานมหาโหด นัน่เอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร์ (Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาส

สกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทบัทมิ น ้าหนัก 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมวินิสต์

น ามาประดบัไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินิสตค์นแรกของรสัเซยี ภายในคอื

สถานทีพ่กัพงิเมื่อท่านสิน้ใจในจตัุรสัสแีดงทีเ่คร่งขรมึแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพื่อชม

ร่างของบุรุษผูก้ล้าในอดตีซึ่งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแม้ท่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแล้วกต็าม ที่เกบ็ศพ

สรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมศีพเลนินนอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

ชม ห้างสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.

1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัที่

มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนัน้สามารถช้อปป้ิงได้เพิ่มอกีที่ห้างสรรพสินค้าใต้ดนิ

บรเิวณของ หลกักโิลเมตรที ่0 หน้าจตัรสัแดง 
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ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

พกัท่ี  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 5 จดุชมวิว สแปรโ์ร่ฮิลล ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว ์– ถนน
อารบตั                                                                                                                         (B/L/-)                                                     

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมวิว สแปรโ์ร่ฮิลล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิที่สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืง

มอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัตกึมหาวทิยาลยัมอสโควท์ีส่ร้างเป็นตกึสูงในสมยัสตาลนิ ซึ่งเป็น 1 

ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั หรอืทีเ่รยีกวา่ Seven Sister  

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกนัว่า มหา

วหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี 

ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที่ส าคญัของนิกาย

รสัเซยีนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคญัระดบัชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์า

เวยีร ์จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 
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น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืได้ว่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ดใน

โลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมี

จุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามา

ตกแต่งภายในสถานีนัน้ เป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุ รุษ 

(Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบ

โมเสก 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการค้า 

แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นนัง่เล่น และยงัมศีลิปินมานัง่วาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่น

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ถอืวา่เป็นถนนคนเดนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงมอสโควเ์ลยทเีดยีว 
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ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

พกัท่ี  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 6    สนามบินวนูโคโว (มอสโคว)์ – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)                                      (B/-/-)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

11.00น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air 

เทีย่วบนิที ่W5 085  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

16.00น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชดุสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน ** 

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

22.10น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที่ 

W5 051  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

 

วนัท่ี 7      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
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07.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

22 - 28 มถิุนายน 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 สงิหาคม 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 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั
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เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศรสัเซีย ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
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 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 60 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

ก ับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
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สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บรกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


