รห ัสโปรแกรม : 17575

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (8D5N)
“VKO08 RUSSIA ABSOLUTE MOSCOW ST.PETER”
สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)

บินด้ วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึน้ เครื่ องทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
W5 050
BKK(กรุ งเทพ) – IKA(เตหะราน)
22.35 – 03.30+1
W5 084
IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว์)
07.15 – 09.30
W5 1103
LED(เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก) – IKA(เตหะราน)
11.10 – 16.40
W5 051
IKA(เตหะราน) – BKK(กรุ งเทพ)
22.10 – 07.25+1
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพ (สุ ววรณภูมิ) (-/-/-)
19.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอิน Row S ประตู 8 สายการ
บิน Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน
และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

22.35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่
W5 084 ** มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

DAY 2
สนามบินเตหะราน(อิหร่ าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์ ) – สแปร์ โร่ ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์
ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
03.30 น.

07.15 น.
09.30 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน **
- สุ ภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้ อแขนยาวไม่รัดรู ป และเตรี ยมผ้าสาหรับคลุมศรี ษะ
- สุ ภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้ อแขนยาว
ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ วนู โคโว เมื องมอสโคว์ ประเทศรั สเซี ย โดยสายการบิน Mahan Air
เที่ยวบินที่ W5 084 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ วนู โคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรั สเซีย (ตามเวลาท้องถิ่ นช้ากว่าเมืองไทย
ประมาณ 4 ชัว่ โมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซี ย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานถึง
850 ปี เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่ กล้แม่น้ ามัสกวา
ซึ่ งในตัวเมืองมีประชากรอยูอ่ าศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป
และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงั เป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์ โร่ ฮิลล์ (Sparrow

Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

เมืองมอสโคว์ได้ท้ งั หมด ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็ นตึกสู งในสมัยสตาลิน ซึ่ งเป็ น
1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรู ปทรงเดียวกัน หรื อที่เรี ยกว่า Seven Sister

Sparrow Hill

จากนั้นเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรื อที่เรี ยกกันว่า
มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุ ญาตให้ถ่ายรู ปด้านใน) สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แห่ งชัยชนะในสงครามนโปเลี ยน
เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึ ง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกาย
รัสเซี ยนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซา
เวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **

Cathedral of Christ the Saviour

ท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ ดน
ิ เมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้วา่ มีความสวยงามมากที่สุด
ในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินมี
จุดเริ่ มต้นมาจากช่วงแรกสุ ดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่ง
ภายในสถานีน้ นั เป็ นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่ ง
จะสื่ อออกมาในรู ปของงานปั้ น รู ปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
นาท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat

Street)

เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทั้งย่านการค้า

แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมือน รู ปล้อเลียน และศิลปิ นเล่น
ดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย ถือว่าเป็ นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมอสโคว์เลยทีเดียว

Arbat Street
ค่า

อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ ว

พักที่

IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3
เมืองซากอร์ ส – โบสถ์ อสั สั มชัญ – โบสถ์ ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องซากอร์ ส (Zagorsk) เป็ นเมืองโบราณ เป็ นที่ต้ งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและ
เก่าแก่ที่สุด ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการ
ร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ อส
ั สัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง
สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อสั สัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สาหรับนักร้อง
นาสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน้ าศักดิ์ สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อสั สัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ ทรินิตี้ (Holy

Trinity) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสี ทอง ภายใน

ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสี เงินของนักบุญเซอร์ เจียสที่ภายในบรรจุกระดู กของ
ท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสิ นค้าพื้นเมือง ซึ่ งท่านจะได้
พบกับสิ นค้าของที่ ระลึ กมากมาย อิ สระท่ านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธ ยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ ลูก ดก)
ผ้าพันคอ กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสิ นค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

Izmailovo Market
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักที่

IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4
พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล –
ห้ างกุม
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุก
พระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ายไปประทับที่ เมื องเซนต์ ปี เตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริ เวณเดียวกันจะเป็ นจัตุรัสวิหาร เป็ นที่ต้ งั ของ
มหาวิหารอัสสั มชั ญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอด
โดม 9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทาพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ
จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์ คแอนด์ เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศ
ให้กบั นักบุญอาร์ คแอนด์เกิล มิคาเอล ปั จจุบนั เป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ ก่อนยุคพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช
ผ่านชม ระฆังยักษ์ แห่ งพระเจ้ าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรง
ประสงค์จะสร้ างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิ ดความผิดพลาดระหว่างหล่อทาให้ระฆังแตก ปั จจุบนั ตั้งอยู่
ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปื นใหญ่พระเจ้ าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการ

ให้เป็ นปื นใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุ นหนัก ลูกละ
1 ตัน

Grand Kremlin Palace

เทีย่ ง

นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็ น
พิ พิ ธ ภัณฑ์ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ดของประเทศรั ส เซี ย เป็ นที่ เก็ บ สะสมทรั พ ย์ส มบัติล้ า ค่ า ของเจ้า ชายมัส โควี่ ในช่ ว ง
คริ สต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ เป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของ
พระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่ งอีก 2 ที่อยูท่ ี่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่ าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดิ นทางสู่ จัตุรัสแดง (Red

Square)

ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์ สาคัญใน

ประวัติศาสตร์ ของรัสเซี ยไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิ มฉลองทางศาสนาหรื อการประท้วงทางการเมือง สร้ างในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานที่แห่ งนี้ ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อัน
ได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่ งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซี ย Postnik Yakovlev
ด้ว ยรู ป ทรงที่ มี ล ัก ษณะเป็ นโดมรู ป หั ว หอม สี สั น สดใส ตั้ง ตระหง่ า นสง่ า งาม ขนาบข้า งด้ว ยก าแพงของ
พระราชวังเครมลิ น ดึ งดูดให้ คนจานวนไม่น้อยที่ เดิ นทางสู่ จตั ุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึ กคู่กบั มหา
วิหารแห่งนี้ พร้อมกับการเรี ยนรู ้ความเป็ นมาอันยาวนานของสถานที่สาคัญนี้ควบคู่กนั ไป มหาวิหารเซนต์ บาซิ ล
สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมอง

โกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก
ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้มีเรื่ องเล่าสื บต่อกันว่า
พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่ งนี้ มาก จึงมีคาสั่งให้ปูนบาเหน็จแก่สถาปนิ ก
ผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ ้ นั สามารถสร้างสิ่ งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทา
ในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรื ออีวานมหาโหด นัน่ เอง ชม
หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉกที่ทามาจากทับทิม น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
ชม อนุ สรณ์สถานเลนิ น (Lenin Memorial) สร้างเพื่อราลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซี ย ภายในคือ
สถานที่พกั พิงเมื่อท่านสิ้ นใจในจัตุรัสสี แดงที่เคร่ งขรึ มแต่ยงั คงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ดว้ ยความสงบเพื่อชม
ร่ างของบุรุษผูก้ ล้าในอดีตซึ่ งเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสี ยชี วิตไปถึง 90 กว่าปี แล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้าง
ด้วยหิ นอ่อนสี แดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่ นแท่นหิ นมีโลงแก้วครอบอยู่

Red Square

ห้ างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี
ค.ศ.1895 ปั จจุบนั เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา จาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม แบรนด์
ดังที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นรุ่ นล่าสุ ด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถช้อปปิ้ งได้เพิ่มอีกที่ห้างสรรพสิ นค้าใต้ดิน
บริ เวณของ หลักกิโลเมตรที่ 0 หน้าจัตรัสแดง

Gum Department Store
ค่า

อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ ว

พักที่

IZMAILOVO DELTA HOTEL ,MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5
เมื อ งมอสโคว์ – สถานี ร ถไฟความเร็ ว สู ง – เมื อ งเซนต์ ปี เตอร์ สเบิ ร์ ก – เมื อ งพุ ช กิ น –
พระราชวังแคทเทอรีน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็ วสู ง (Sapasan Fast Train) หรื อเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่
ล่าสุ ดจากเยอรมัน หรื อที่เรี ยกว่า Velaro RUS EVS เป็ นรถไฟความเร็ วสู งของประเทศรัสเซี ย การออกแบบเป็ น
ส่ วนหนึ่งของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็ วสู งสุ ด โดยประมาณ 250 ก.ม. ต่อชม. (155 ไมล์ต่อชัว่ โมง)
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็ วสู ง (ใช้เวลา
ประมาณ 4 ชัว่ โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ **
เดินทางถึง เมื องเซนต์ ปี เตอร์ สเบิร์ก (Saint

Petersburg)

เมืองที่สวยงามจนได้รับสมญานามว่า

“ราชิ นีแห่ งยุโรปเหนื อ” เซนต์ ปี เตอร์ สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าซาร์ ปี เตอร์ มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมือง
เริ่ มสร้างด้วยการถมทรายและหิ นเป็ นจานวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็ นดินเลนของทะเล พระองค์
ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริ เวณนี้ เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและ
ประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิ รูปรัสเซี ยให้ทดั เทียมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปได้โดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต์ ปี
เตอร์ เบิร์กจึงได้รับสมญานามว่าหน้าต่างแห่ งยุโรป และได้เป็ นเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซี ยเป็ นเวลา 206 ปี

(หลังจากนั้นได้ยา้ ยเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว์ เมื่อ พ.ศ. 2461) ชื่ อเดิ มของเมืองเซนต์ ปี เตอร์ สเบิร์ก คือ เป
โตรกราด (Petrograd ใช้ในช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใช้ในช่วง พ.ศ. 2467-2534)

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องพุชกิน (Pushkin) หรื อที่ รู้จกั กันในชื่ อ ซาโก เซโล ซึ่ งเป็ นที่พกั ในฤดู ร้อนของ
ราชวงศ์ที่สวยงามและเป็ นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine

Palace)

ที่สวยงามมากแห่ งหนึ่ งในรัสเซี ย มี

ห้องต่างๆให้ชมนับร้ อยห้อง แต่ห้องที่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอาพัน หรื อ ห้องแอมเบอร์ รูม (The
Amber Room) ที่เป็ นสุ ดยอดงานศิลป์ ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ ที่ช่างจากเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาท
ของกษัตริ ยฟ์ รี ดริ ชที่ 1 แห่ งรัสเซี ย ประกอบด้วยไม้โอ๊คขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้ อที่ 100 ตารางเมตร ประดับด้วย
อาพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณี ล้ าค้าจากอิตาลี ห้องอาพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ น
มา ปั จจุบนั ราคาประเมินคร่ าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ

Catherine Palace
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้ เมือง

พักที่
ดาว

PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG

โรงแรมระดับ 4

หรื อเทียบเท่า

DAY 6
– พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ – ป้ อมปี เตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์ หยดเลือด
– ช้ อปปิ้ งถนนเนฟสกี้
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรื อ พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ (Peterhof Palace) หรื อ เป

โตรควาเรสต์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลบอลติค สร้างในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชซึ่งพระองค์ใช้เป็ น
ที่ประทับพักผ่อนสาหรับล่าสัตว์ในช่วงฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังแห่ งนี้ มีความงดงามยิง่ กว่า
พระราชวังแวร์ ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถึงอานาจ ความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศรัสเซี ย จึงได้รวบรวม
สถาปนิ ก และช่ า งฝี มื อ จากทั่วทุ ก มุ ม โลกมากมาย เพื่ อเนรมิ ต สิ่ ง ก่ อสร้ า งและสถาปั ต ยกรรมที่ ตกแต่ ง ด้ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบบาร็ อค และนีโอคลาสิ ค ประดาห้องต่างๆ เช่น ห้องบอลรู ม ห้องท้องพระโรง เป็ นต้น สัมผัส

ความสวยงาม ตื่ นตาตื่ นใจกับประติมากรรมน้ าพุอนั โดดเด่นอลังการสี ทองเหลื องอร่ าม และ ร่ มรื่ นลงตัวกับ
อุทยานพฤกษานานาพันธุ์ดา้ นหน้าพระราชวังริ มฝั่งทะเลบอลติค ** น้ าพุในสวนจะไม่สามารถเปิ ดให้ชมความ
สวยงามได้ในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวังฤดูร้อนฯ อาจปิ ดทาการ
ทุกวันจันทร์ สิ้นเดือน หรื อ วันจันทร์ และวันอังคารสิ้ นเดือน (2 วัน ติดต่อกัน) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่ ง
เป็ นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซี ย ที่จะเพิ่มวันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วง
เดื อนตุลาคม ถึ ง เดื อนพฤษภาคม กรณี ที่พระราชวังฤดู ร้อนฯ ปิ ดทาการ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ ยน
โปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยนาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซู ปอฟ หรื อ
พระราชวังพาฟลอฟส์ พระราชวังใด พระราชวังหนึ่งเป็ นการทดแทน ทั้งนี้ การปิ ดทาการของแต่ละพระราชวัง
จะไม่ตรงกันทุกพระราชวัง **

Peterhof Palace

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ ป้ อมปี เตอร์ และปอล (Peter

and Paul Fortress) สิ่ งก่อสร้างอันดับแรกสุ ดของ

เมือง เพื่อเป็ นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็ นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่ นเกาะวาซิ ลเยฟสกี้ ชมด้าน
ในซึ่ งเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่ มจากพระเจ้าปี เตอร์ มหาราชจนกระทัง่ กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้าย
ของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว

Peter and Paul
Fortress

จากนั้นเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค (Saint

Isaac’s Cathedral) เป็ นมหาวิหารซึ่งสร้างขึ้น

เมื่อปี ค.ศ. 1818-1858 รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้ างทั้งสิ้ น 40 ปี มหาวิหารแห่ งนี้ สร้ างขึ้นโดยดาริ ของพระเจ้าซาร์
อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายให้กบั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ่ ึ งเป็ นนักบุญอุปถัมภ์ของพระ
เจ้าปี เตอร์ มหาราช (Peter the Great) ในอดี ตมหารวิหารแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย แต่
ปั จจุบนั ตาแหน่ งมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรั สเซี ยตกเป็ นของมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Church of Christ the
Savior) ซึ่งสร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสควิจิตรสวยงาม รู ปเขียนไอคอนต่างๆ และ
หิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่พิเศษ มหาวิหารแห่ งนี้ เป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากครั้งหนึ่ งตัวเมือง
ถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซี จนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็ นต์ไอแซคแห่ งนี้ ได้รับความเสี ยหาย
เพียงเล้กน้อยเท่านั้น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งพระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์ ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริ เวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็ น
อนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนารู ปแบบสถาปั ตยกรรมของรัสเซี ยในคริ สต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มี
ลักษณะรู ปร่ างคล้ายวิหารเซนต์บาซิ ลที่เมืองมอสโคว์
นาท่านเดินทางสู่ ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สร้างในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช
โดยมี ค วามยาว 4.5 กิ โ ลเมตร เริ่ ม ต้น ที่ ห น้า พระราชวัง ฤดู ห นาวและสิ้ น สุ ด ที่ ส ถานี ร ถไฟ จุ ด เด่ น อยู่ที่
สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรี ยงรายอยูส่ องข้างทาง ปั จจุบนั เป็ นถนนสายหลักของเมืองเซนต์ ปี เตอร์

สเบิ ร์ก ซึ่ งเป็ นทั้งย่านการค้า ย่านที่ อยู่อาศัย ที่ ต้ งั ของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ ยวที่
สาคัญอีกมากมาย
ค่า

อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ ว

พักที่

PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURGโรงแรมระดับ 4 ดาว
หรื อเทียบเท่า

DAY 7
สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปี เตอร์ สเบิร์ก) – สนามบินเตหะราน(อิหร่ าน)
เช้ า
11.10 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่
W5 1103 ** มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

16.40 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน **
- สุ ภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้ อแขนยาวไม่รัดรู ป และเตรี ยมผ้าสาหรับคลุมศรี ษะ
- สุ ภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้ อแขนยาว

22.10น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051
** มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

DAY 8
กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) (-/-/-)
07.25น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้งให้ บริ ษทั ฯ
ทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทีย่ วบิน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
ผู้ใหญ่ ห้ องละ
พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน
เพิม่
2-3 ท่ าน
12 ปี )
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
อัตรา ห้ องละ
อัตราท่ านละ
อั
ต
ราเด็
ก
ท่
า
น
อัตราเด็ก ท่ านละ
ละ

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

** อัตรานี้ยังไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 72 ดอลล่ าร์ สหรัฐ
(USD) ต่ อ ทริ ป ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)
ทั้งนี้ท่านสามารถให้ มากกว่ านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่ าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มที นี่ ั่งบนเครื่ องบิน)
** ท่านทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์ เดินทางไป เพื่อการท่ องเทีย่ ว ประเทศรัสเซีย ไม่ จาเป็ นต้ องยื่น
ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ ไม่ เกิน 30 วัน ต่ อครั้ง **

อัตราค่ าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึ งค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุ กแห่ ง กรณี ตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี่ ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ ยวใด เที่ ยวหนึ่ ง
กรุ ณาติ ด ต่ อ เจ้า หน้า ที่ เป็ นกรณี พิ เศษ โดยอ้า งอิ ง ค่ า ใช้จ่ า ยการจองทัวร์ แ บบ ไม่ ใ ช่ ต ั๋ว เครื่ อ งบิ น ตามที่ ต ามที่ ต าราง
อัตราค่าบริ การระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (2 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.
(ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ

 ค่าโรงแรมที่ พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ ระบุ (พัก 2-3 ท่ าน ต่ อ ห้อง) ในกรณี มีง านเทรดแฟร์ การแข่งขันกี ฬ า
หรื อ กิ จกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดิ นทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงิ นประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 72 USD ต่ อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน
รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน
× ค่า ธรรมเนี ยมในกรณี ที่ กระเป๋ าสั ม ภาระที่ มี น้ า หนัก เกิ นกว่าที่ ส ายการบิ นนั้นๆก าหนดหรื อสั ม ภาระใหญ่ เกิ นขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนี ยมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นงั่ การจองภายใน 1 วัน
ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจอง

เข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่ องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่
นัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
 สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน แนะนาให้ ท่านเปิ ด
ห้ องพัก เป็ น 1TWN + 1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้ น พีเรียดทีม่ ีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่ อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่ น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่ อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออนออก
เดิ นทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญ
ด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ต้องการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวัน เดิ นทาง (เลื่ อ นวัน เดิ นทาง) ทางบริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก ค่ า ใช้จ่า ยการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ ึนต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป

 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดิ นทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ที่ ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่ น ตัว๋ เครื่ องบิ น , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติ ดต่ อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุ กครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่ อนวันและเวลาเดิ นทางได้
เพราะมีบางกรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึ งสนามบินเพื่อ
เช็ ค อิ นก่ อนเครื่ อ งบิ น อย่า งน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่ วนนี้ หากเกิ ดความเสี ย หายใดๆบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิเช่ น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรี ยมล่วงหน้า กรณี
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
 กรุ ณาส่ งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์ น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่ วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พิเศษ
 ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลู กค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทิปถื อเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสิ นน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิ มะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมื อง การล่ าช้าของสายการบิ น เงื่ อนไขการให้บริ ก ารของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรั บเงิ นคื นได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่าน เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่ งหลุ ดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดิ นทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการ
บิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ
และ ดู แล หนังสื อเดิ นทางของท่านให้อยู่ในสภาพดี อยู่ตลอดเวลา ขณะเดิ นทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้ อมกับแจ้งมาที่
บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่
ยังไม่แ (ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้
ท่านได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด

 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
 กรณี ที่ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลื มสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **

