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GS25 VOK-02
RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG (8D5N)

มอสโคว เซนต ปเตอรสเบริก
สายการบนิ FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)

บนิเขามอสโคว ออก เซนต ปเตอรสเบริก ไมยอนทาง
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บินดวยสายการบนิ มาฮาน แอร (W5) : ข้ึนเครือ่งสนามบินสวุรรณภูมิ (BKK)

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน) 23.35 – 03.50

W5 084 IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว) 07.30 – 09.45

W5 1103 LED(เซนต ปเตอรสเบิรก) – IKA(เตหะราน) 10.50 – 16.30

W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ) 21.45 – 07.45

**โหลดกระเปาสัมภาระน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (ไมเกิน 2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. **

วันที ่1
     กรงุเทพฯ (สวุรรณภูมิ)                                                                                                 (-/-/-
)

20.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน Row S ประตู 8 สายการ
บนิ Mahan Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.35น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหราน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5
050 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วนัท่ี 2
     สนามบนิเตหะราน(อิหราน) – สนามบนิวนูโคโว(มอสโคว) – สแปรโรฮิลล – มหาวหิาร

เซนตซาเวยีร – สถานรีถไฟใตดนิ – ถนนอารบตั (-/L/-)

03.50น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
** โปรดแตงกายดวยชดุสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน **
- สภุาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรัดรูป และเตรยีมผาสําหรบัคลุมศรีษะ
- สภุาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว

07.30น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่
W5 084 ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

09.35น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ
4 ชั่วโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมี
ประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเม่ือสมัยครั้งที่
สหภาพโซเวียตยงัไมลมสลาย เมืองมอสโกกยั็งเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย
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นําท านเดินทางสู จุดชมวิว  สแปรโ รฮิลล
(Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดท้ังหมด ถายรูป
เปนที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควท่ีสราง
เปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ที่
สรางดวยรูปทรงเดียวกัน หรือท่ี เรียกว า
Seven Sister
นําทานเดินทางสู มหาวิหาร เซนตซา เวียร
(Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่
เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตให
ถายรูปดานใน) สรางข้ึนเพื่อเปนอนุสรณแหง
ชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปน
วิหารทีสํ่าคัญของนิกายรสัเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอส
โคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความ
สวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทาง
สถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมา
จากชวงแรกสุดที่สตาลิน ข้ึนมาเปนผูนําสหภาพ
โซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามา
ตกแตงภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของงาน
ศิลปะที่สรางข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ

วีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะส่ือออกมาใน
รูปของงานป น  รูปหลอ ภาพสลัก นูนต่ํ า
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street)
เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เปนท้ัง
ยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของท่ีระลึก
รานนั่งเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน
รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีก
ดวย ถือวาเปนถนนคนเดินท่ีใหญที่สุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว
พักที่ COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
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 วนัท่ี 3 เมืองซากอรส – โบสถอสัสมัชัญ – โบสถทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมอืงซากอรส (Zagorsk) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนเมือง
โบราณ เปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและ
เกาแกท่ีสุด ในคริสตศตวรรษท่ี 14-17 เปนที่
แสวงบุญท่ีศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัย
สอนศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอน
การวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลยัสงฆ
นําทานเดินทางสู โบสถอสัสมัชญั (Assumption
Church) โบสถเกาแกที่มคีวามสวยงามมากของ
เมือง สรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 สรางเลียนแบบโบสถอัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรอง
นําสวด หอระฆัง ผานชม บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรม
ทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู โบสถทรินิตี้ (Holy Trinity) เปน
โบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5
ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายใน
บรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทาง
มาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ
นําทานเดินทางกลับสู เมอืงมอสโคว (Moscow)
นําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo
Market) ตลาดขายสนิคาพื้นเมือง ซึ่งทานจะไดพบ
กับสินคาของท่ีระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซ้ือ
สินคาตามอัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไม
แกะสลัก และสินคาของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
พักที่ COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

วนัท่ี 4
พระราชวงัเครมลนิ – พิพธิภณัฑอารเมอรี ่แชมเบอร – จตัรุสัแดง – มหาวหิารเซนต บา
ซลิ – หางกมุ

(B/L/-)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
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นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจา
ซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับท่ีเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชญั (Assumption Cathedral)
สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรม
ราชาภิเษก ** หากมพีธีิกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** ชม มหาวิหารอารค
แ อ น ด เ กิ ล  มิ ค า เ อ ล  ( The
Archangel Michael) ที่สรางอุทิศ
ใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคา
เอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของ
พระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรม
หาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระ
เจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป
ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอน
นาท่ีทรงประสงคจะสรางระฆังใบ
ใหญ ท่ี สุ ด ใน โล ก  แต เ กิ ด ควา ม
ผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆัง
แตก ปจจุบันต้ังอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ.
1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก
ลูกละ 1 ตัน
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด
ของประเทศรัสเซยี เปนที่เก็บสะสมทรัพยสมบัติล้ําคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑ
อารเมอรี ่แชมเบอรเปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ีสมบูรณแบบที่สุด ซ่ึง
อีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร
ของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17
ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้ง
ที ่2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้งของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint
Basil's Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส
สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม
สสีันสดใส ตัง้ตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยที่เดินทางสู
จัตรัุสแดงแลวจะตองถายรูปเปนท่ีระลึกคูกับมหาวิหารแหงน้ี พรอมกบัการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานท่ี
สําคัญนี้ควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถาน
ในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานาน
หลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงนี้
มาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถ
สรางสิ่งท่ีสวยงามกวานี้ไดอีก การกระทําในครั้งนั้นของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนท่ีมาของสมญานาม Ivan The
Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา
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เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อป
ค.ศ. 1995
ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่
พักพิงเม่ือทานสิ้นใจในจัตุรัสสี
แดงท่ีเครงขรึมแตยังคงความ
ย่ิงใหญ เย่ียมชมที่นี่ดวยความ
สงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลา
ในอดีตซึ่งเปดใหประชาชนเขาชม
แมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวา
ปแลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวย
หินออนสี แดงภายในมีศพเล
นินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกว
ครอบอยู
ชม หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895
ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เคร่ืองสําอาง นํ้าหอม แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่
เปนรุนลาสุด (New Collection) นอกจากน้ันสามารถชอปปงไดเพิ่มอีกท่ีหางสรรพสินคาใตดินบริเวณของ หลัก
กิโลเมตรที่ 0 หนาจัตรัสแดง

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว
พักที่ COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

วันที ่5 รถไฟความเรว็สูง SAPSAN – เซนต ปเตอรสเบริก – พระราชวงัแคทเทอรนี (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Speed Train) หรือเทียบเทา เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน
หรือท่ีเรียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึงของตระกูล
Siemens Velaro มีความเร็วสงูสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลตอชัว่โมง)

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4
ชัว่โมง)
** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ **

......... น. เ ดินทางถึง เมืองเ ซนต  ป เตอร
สเบริก (Saint Petersburg) เมืองท่ี
สวยงามจนไดรับสมญานามว า
“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต  ป
เตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร
ปเตอรมหาราช เม่ือ พ.ศ . 2246
โดยตัวเมืองเร่ิมสรางดวยการถม
ทร า ย แล ะ หิ น เ ป น จํ า น ว น ม า ก
เพราะวาพื้นท่ีเดิมของเมืองนั้นเปน
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ดินเลนของทะเล พระองคทรงเลือกที่จะสรางเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถ
ตดิตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดงาย เพ่ือการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปไดโดยงาย ตอมา
เมืองเซนต ปเตอรเบิรกจึงไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป และไดเปนเมอืงหลวงของจักรวรรดิรัสเซียเปนเวลา
206 ป (หลังจากนั้นไดยายเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว เม่ือ พ.ศ. 2461) ชื่อเดิมของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก คือ เป
โตรกราด (Petrograd ใชในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกราด (Leningrad ใชในชวง พ.ศ. 2467-2534)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรอืท่ีรูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซ่ึงเปนท่ีพักในฤดูรอนของราชวงศท่ีสวยงาม
และเปนบานท่ีรักและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค
นําทานเดินทางสู พระราชวงัแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับ
รอยหอง แตหองท่ีทุกทานตองไม
พลาดชมก็คือ หองอําพัน  หรือ
หองแอมเบอรรูม (The Amber
Room) ทีเ่ปนสุดยอดงานศิลปยุค
ศตวรรษท่ี 18 อันประมาณคามิได
ท่ีช างจ าก เยอร มันสร า ง ให แก
ปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่ 1
แหงรัส เซีย ประกอบดวยไม โอค
ขนาดใหญหกชิ้นเนื้อที่ 100 ตาราง
เมตร ประดับดวยอําพัน 6 ตน
พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญ
มณีล้ําคาจากอิตาลี หองอําพันถูก
สรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลาหสหรัฐ

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
พักที่ MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา

วันที ่6
   พระราชวงัปเตอรฮอฟ – ปอมปเตอรและปอล - มหาวหิารเซนต ไอแซค – โบสถหยด

เลอืด – ชอปปงถนนเนฟสกี้ (B/L/-)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู พระราชวงัฤดรูอน หรอื พระราชวงัปเตอรฮอฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควาเรสต ต้ังอยูริม
ฝงทะเลบอลตคิ สรางในป ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชซ่ึงพระองคใชเปนท่ีประทับพักผอนสําหรับลาสัตว
ในชวงฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงนี้มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซายส ประเทศฝร่ังเศส
เพื่อแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของประเทศรัสเซีย จึงไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากท่ัวทุกมุมโลก
มากมาย เพือ่เนรมติส่ิงกอสรางและสถาปตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และนโีอคลาสิค ประดา
หองตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง เปนตน สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมนํ้าพุอันโดด
เดนอลงัการสทีองเหลืองอราม และ รมร่ืนลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุดานหนาพระราชวังริมฝงทะเลบอลติค
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** น้ําพุในสวนจะไมสามารถเปดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ
พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปดทําการทุกวันจันทรส้ินเดือน หรือ วันจันทรและวันอังคารส้ินเดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดย
ไมแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงเปนธรรมเนียม
วันห ยุดของชาวพื้น เมืองรัสเ ซีย ท่ีจะ เพิ่ม
วันหยุด ในชวงฤดูใบ ไมร วง แล ะ  ฤ ดูหนาว
ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
กรณีที่พระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตาม
ความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชม
ความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ
พระราชวังพาฟลอฟส พระราชวังใด พระราชวัง
หนึ่งเปนการทดแทน ท้ังนี้ การปดทําการของแต
ละพระราชวัง จะไมตรงกันทุกพระราชวัง **

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู ปอมปเตอรและปอล (Peter
and Paul Fortress) สิ่งกอสรางอันดับแรกสุด
ของเมือง เพื่อเปนอนุสรณตอชัยชนะสงคราม
เหนือสวีเดน เปนศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบน
เกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมดานในซึ่งเปนที่เก็บพระศพ
ของราชวงศโรมานอฟ เริ่มจากพระเจาปเต
อรมหาราชจนกระท่ังกษัตริยพระองคสุดทาย
ขอ ง ร าช ว งศ  พ ร ะ เ จ า นิ โค ลั ส ท่ี  2  แล ะ
ครอบครัว

นําทานเดินทางสู มหาวหิารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เปนมหาวิหารซ่ึงสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1818-1858
รวมแลวใชเวลากอสรางท้ังสิ้น 40 ป มหาวิหารแหงน้ีสรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar
Alexander I) เพื่อถวายใหกับ Saint Isaac of
Dalmatia ผูซ่ึงเปนนักบุญอุปถัมภของพระเจา
ปเตอรมหาราช (Peter the Great) ในอดีต
มหารวิหารแหงน้ีถือวาเปนมหาวิหารที่ใหญ
ท่ีสุดในรัสเซีย แตปจจุบันตําแหนงมหาวิหารท่ี
ใหญท่ีสุดในรัสเซียตกเปนของมหาวิหารเซนต
ซาเวียร (Church of Christ the Savior) ซึ่ง
สรางเสร็จเม่ือปค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพท่ี
สรางดวย โมเสค วิจิตรสวยงาม รูปเขียน
ไอคอนตางๆ และหินแกรนิตขนาดใหญพิเศษ
มหาวิหารแหงน้ีเปนท่ีนับถือของชาวเมืองเปน
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อยางมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซ
คแหงน้ี ไดรับความเสียหายเพียงเลกนอยเทานั้น

นําทานเดินทางสู โบสถหยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึงพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรงสราง
ขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบ
สถาปตยกรรมของรสัเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลที่
เมืองมอสโคว
นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช โดยมีความ
ยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หนาพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟ จุดเดนอยูที่สถาปตยกรรมสมัยศตวรรษที่
18-20 ที่เรียงรายอยูสองขางทาง ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ซึ่งเปนท้ังยานการคา ยานที่
อยูอาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญอีกมากมาย

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว
พักที่ MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา

วันที ่7 สนามบนิปูลโกโว (เซนต ปเตอรสเบริก) – สนามบนิเตหะราน(อหิราน) (B/-/-)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปูลโกโว  นครเซนต ปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย

10.50น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหราน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5
1103 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **

16.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
** โปรดแตงกายดวยชดุสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน **
- สภุาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรัดรูป และเตรยีมผาสําหรบัคลุมศรีษะ
- สภุาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว

21.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051 **
มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **

วันที ่8
     กรงุเทพฯ (สวุรรณภูมิ)                                                                                                 (-/-/-
)

07.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

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

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทวัร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบรษิัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทัวรท้ังนีเ้พ่ือประโยชนของตวัทานเอง **
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อัตราคาบริการ

กาํหนดการเดินทาง
ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน
อัตราทานละ

1 เดก็ 2 ผูใหญ
เด็กมีเตยีง

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)
อัตราเดก็ ทานละ

1 เดก็ 2 ผูใหญ
เดก็ไมมเีตยีง

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)
อัตราเด็ก ทานละ

พักเด่ียว
เพิ่ม

อัตรา หองละ

ไมใชตัว๋
เครือ่งบนิอัตรา

ทานละ

03 – 10 มถิุนายน 62 38,999 38,999 38,999 7,000 24,900

10 – 17 มถิุนายน 62 38,999 38,999 38,999 7,000 24,900

17 – 24 มถิุนายน 62 38,999 38,999 38,999 7,000 24,900

15 – 22 กรกฎาคม 62 39,999 39,999 39,999 7,000 24,900

29 ก.ค. – 05 ส.ค. 62 37,999 37,999 37,999 7,000 24,900

12 – 19 สงิหาคม 62 39,999 39,999 39,999 7,000 24,900

26 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 38,999 38,999 38,999 7,000 24,900

09 – 16 กนัยายน 62 39,999 39,999 39,999 7,000 24,900

16 – 23 กนัยายน 62 39,999 39,999 39,999 7,000 24,900

07 – 14 ตุลาคม 62 41,999 41,999 41,999 7,000 24,900

** อตัรานีย้งัไมรวมคาทปิพนกังานขบัรถ หวัหนาทวัร และ มคัคเุทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม 65 ดอลลารสหรฐั (USD) ตอ ทริป ตอ
ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน

เชค็อนิ **

** ราคาเดก็อายไุมถงึ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 10,000 บาท **
(ไมมีทีน่ั่งบนเครือ่งบิน)

** ทานทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเดนิทางไป เพือ่การทองเทีย่ว ประเทศรสัเซยี ไมจาํเปนตองยืน่ขอวซีา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกนิ 30 วัน ตอครั้ง **

** บรษิัทขอสงวนสทิธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเทีย่ว ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ ์เรยีกเก็บคาธรรมเนยีมเพ่ิมจากราคาทวัร ทานละ 100 USD. หรอื (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

อัตราคาบรกิารน้ี รวม

ü คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน
  และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง
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  กรุณาติดตอเจาหนาที่ เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง
  อัตราคาบริการระบุ
ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ

  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมนี้าํหนกัไมเกิน 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถือขึน้เครือ่งบินไดน้ําหนักไมเกนิ 7 ก.ก. (ไมจํากัด
  จํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
ü คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม
ü คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม
ü คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ü คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ  1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

   กรมธรรม)

อตัราคาบรกิารนี ้ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 65 USD  ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุน

ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงนิ

· กรณุาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน
ตวัอยางเชน ทานจองวนัน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม
น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนือ่งจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษ
จํานวนจํากัด

· กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง
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· ยกเลกิการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

· ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนั กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชาํระแลว
· ยกเลกิการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ

หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่ง
ตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

· กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออก
เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ
ดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได
หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทาง
ตามความประสงคตอไป

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน
ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

· ก
รณีทีท่านตองออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครือ่งบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ
ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย
3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น

· กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
· กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน

การเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพือ่จัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจาย
เพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง

· กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทาน
เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ

· กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใด
สวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

· หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยาง
นอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
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· อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเลือ่นไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพัก
เด่ียวตามท่ีระบุ

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
· การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ

เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนนี้เพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม
· ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปด

เร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ
อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดด
กระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคอืงตาได

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานงึถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพิม่ ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

· เนือ่งจากการเดนิทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวาง
เดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว

· กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม
สามารถคนืเงินคาทัวรท่ีทานชาํระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง

· หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบนิ หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทาง
ของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทํา
หนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ

· เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่ง
ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด

· ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

· กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น

· ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง
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· มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรยีกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ทานตองการ

· รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

*เมือ่ทานชาํระเงนิคาทวัรใหกับทางบรษิทัฯแลวทางบรษิทัฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทั้งหมดนีแ้ลว*

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร **


