
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11141 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
CODE: TG201  RUSSIA EP2. ทวัรร์สัเซยี ตามลา่หาแสงเหนอื เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7 วนั 5 คนื 

Russia ทวัรร์สัเซยี ตามลา่หาแสงเหนอื EP2. 7วนั 5คนื 

รสัเซยี มอสโคว ์เมอรม์งัส ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 
ตามลา่เเสงเหนอืทีเ่มอรม์งัส ์รสัเซยีเเบบไมง่อ้วซีา่ คร ัง้หนึง่ในชวีติกบัการสมัผสัความหนาวเย็นสดุข ัว้กบั
อณุหภมูติดิลบและ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงามแหง่ทีด่นิแดนหลงัมา่นเหล็กเเละตืน่ตาตืน่ใจ

ของการตามลา่เเสงเหนอื Aurora Hunting ทีป่ระเทศ สหพนัธรฐัรสัเซยี (Russian Federation)  
 

โปรแกรมพเิศษสดุเทีย่วครบจดัเต็ม รวมทกุไฮไลท!์!! 
 เยอืนเมอืงมอสโคว ์เมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี ศนูยก์ลางท ัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศกึษา 

 ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์

 ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ที ่วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามโดมหวัหอม 

 ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจกบัการลา่แสงเหนอื Aurora 

 สมัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น (Deer sledding) แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิ

 ตืน่เตน้กบัการขบัสโนโมบวิ (Snow mobile) ตะลยุหมิะ 



 ชม พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช ทีเ่ก็บรวมรวมงานศลิปะล า้คา่ของโลก 

 ชม พระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE)  

 น าทา่นน ัง่รถไฟดว่น (Sapsan Train) จากเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) สู ่เมอืงมอสโคว์

(Moscow) 

 อสิระชอ้ปป้ิง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

 พเิศษ!! ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไ่มค่วรพลาด!! 

 

บนิหร ูบนิตรง สะสมไมล ์50% สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS 
 

วนัเดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /
เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

16-22  มกราคม  62 69,900 

ราคาเด็กไมเ่กนิ2ขวบ Infant 
ราคา 15,000 บาท 

13,900 25 
 

23-29  มกราคม  62 69,900 13,900 25  

30 ม.ค.-05 ก.พ. 62 69,900 13,900 25  

13 -19 กมุภาพนัธ ์ 62 69,900 13,900 25 
 

20-25 กมุภาพนัธ ์ 62 69,900 13,900 25 
 

27 ก.พ.-05 ม.ีค. 62 69,900 13,900 25 
 

 
 

ไฟลท์บนิ 
 

Departure Return 

TG974  BKK-DME 10.50-17.10 TG975  DME-BKK 18.40-07.30+1 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์                  อาหารเย็น 

 
08.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศประต ู4 เคานเ์ตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways 
เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  

 
 



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

10.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี สายการบนิ Thai Airways 
โดยเทีย่วบนิ TG974 

17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศ
สหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลังผ่าน
พธิีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสัมภาระเรียบรอ้ย
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ใจกลาง กรุงมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 46 
กม./55นาท)ี    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 
 หลังทานอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

   ทีพ่กั :  Sunflower hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง       มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– ถนนอารบตั – ละครสตัว ์        
                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

น าท่านเที่ยวชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศ
รัสเซยี เป็นเมอืงศูนยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ และ
การศกึษา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป จากนัน้ น าท่าน
เขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) สรา้งขึน้มา
พรอ้มกรุงมอสโคว ์เป็นสถานที่เก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงเคยเป็นที่ประทับ
ของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอร์มหาราชทรง
ยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบริก์ ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่
รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนั้น น าท่านสู่จตัุรสัวหิาร 
ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสัมชญั โบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไม
เคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชม โบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญ
ใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่ าคญั เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษก ของพระ
เจา้ซาร์ทุกพระองค์ จากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซาร์สรา้งในสมัยพระนาง
แอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุ่ดในโลกเพือ่น าไปตดิบน
หอระฆังแต่เกดิความผดิพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืน
ใหญพ่ระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ังไมเ่คย
มกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนา
โบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) จากนัน้ น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) 
เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของรัสเซยี ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมี

http://bit.ly/2NMk5YE


คา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และเป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บ
รวบรวมทรัพยส์มบตัขิองรัสเซยีดว้ย 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที3่)  
บา่ย น าทา่นชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ตอกลงบนพืน้จน

กลายเป็นลานหนิโมเสกที่มีความสวยงาม เป็นเวทีศูนย์กลางของ
เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีเชน่งานเฉลมิฉลองทาง
ศาสนา  หรือการประท ว้งทางการ เมืองต่ า งๆ  สร า้ งในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นีใ้ชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานในชว่ง
เทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที่ระลกึ
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณใกล ้ๆ จัตุ รัสแดงเป็นที่ตั ้งของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกดว้ยอย่าง วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint 
Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีันสวยงาม
สดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik 
Yakovlev ถอืเป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ของ กรงุมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี 
สรา้งโดยกษัตรยิอ์วีานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพือ่ฉลองชยัเหนือพวกมองโกลทีก่รทีัพมาจนเมอืงคาซาน 
(Kazan) เมือ่ปี 1552 ผลจากชยัชนะครัง้ นีท้ าให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬกิา
ซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน 
ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 จากนัน้ น าท่าน
ชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมาก
ทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายใน
สถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจาก
ชว่งแรกสุดทีส่ตาลนิขึน้มาเป็นผูน้ า  สหภาพโซเวยีต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมที่  น ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ 
Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ
คุณความดีของวีรบุรุษ ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ 
ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนัน้ น าท่าน
สู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 
กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น รา้นอาหารต่างๆมากมาย และยังมศีลิปินมา
น่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย อสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที4่)  
                  หลังทานอาหารเย็นน าท่าน ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) 

เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ 
รวมทั ้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดง ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ี
พัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมบีรกิารถ่ายรูปกับ
สตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 

                  หมายเหตุ  : กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและบางครัง้การงดการ
แสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  

 ทีพ่กั: Sunflower hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีส่าม       มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กจิกรรมตามหาแสงเหนอื                                                         อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 
08.00 น. จากน ัน้ น าทา่นเตรยีมตวัเดนิทางสู ่ สนามบนิมอสโคว ์ (ระยะทาง46 กม./55นาท)ี เพือ่น าทา่นเดนิทางสู่

เมอืงเมอรม์งัสอ์อกเดนิทางจากมอสโคว ์ โดยสายการบนิ
ภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1320 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจ
มกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลา
และสภาพอากาศ)* 

 เดนิทางถงึทา่อากาศยานเมอรม์งัส ์เมอืงท่าทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของ
รัสเซยี จากนัน้ใหท้่านรับสัมภาระและเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืง จากนัน้ 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว เมอืงเมอรม์งัส ์(ระยะทาง 23 กม./30นาที) 
เมอืงท่าของรัฐเมอร์มังสห์รือมูร์มันสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast 
ตัง้อยูบ่รเิวณอา่วโคลา Kola Bay โดยมแีหลมโคลายืน่ไปในมหาสมทุร
เป็นเมืองที่อยู่ต ิดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซ ึง่เป็นเมืองท่าที่
ส าคัญในการมุง่หนา้สูเ่ขตอารค์ตกิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที6่)  



บา่ย น าท่านเดนิทางสุ ่เมอืงโลโวซโีร ่(Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอรม์งัส ์เป็น
ทีต่ัง้ของ หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ของขาวชนเผ่า
ซาม ิพาชมอาคารต่าง ๆ ภายในหมูบ่า้น ทัง้ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัย และอาคาร
กระโจม เอนกประสงค ์โดยจะมทีีน่ั่งลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้า สาธติ เลา่
เรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บา้นนี้ นอกจากนี้ ภายใน
หมู่บา้นยังมกีจิกรรมมากมายให ้ ท่านไดเ้พลดิเพลนิ อาทกิารป้อนหญา้
แหง้ใหก้วางเรนเดยีร,์ น่ังเลือ่นลากโดยสุนัขไซบ ี เรยีนฮัสกีแ้สนเชือ่ง 
และขีส่โนวโ์มบลิส าหรับคนทีช่อบความเร็วและความตืน่เตน้  และสมัผสั
ประสบการณ์น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น (Deer sledding) 
แบบชาวพื้นเมอืงซาม  ิ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหมิะ (Snow 
village) ทีส่รา้งขึน้จากหมิะทัง้หมด ทีม่กีารสรา้งประตมิากรรมน ้าแข็ง เป็นรูปร่างต่างๆทีส่วยงาม มทีัง้อาคารรูป
ปัน้,โบถสน์ ้าแข็ง,อโุมงคน์ ้าแข็ง และเฟอรน์เิจอร์ต่างๆ ใหท้่านไดส้นุกตืน่เตน้ กับการขบัรถสโนวโ์มบลิ (Snow 
mobile) ตะลยุหมิะ ทีท่า่นสามารถขบัรถไปบนหมิะ ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณ์สดุสนุกและเรา้ใจ
เป็นอยา่งยิง่ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที7่)  
 ทีพ่กั: Azimut hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
                   หลังจากเขา้ทีพ่ักแลว้ พรอ้มกนัทีล็่อบบีข้องโรงแรมเพือ่น าท่านเดนิทาง

ออกไปตาม ลา่หาแสงเหนอื หรอื ปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern 
Light อกีครัง้ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่มแีสงเรืองรองบน  
ทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกดิขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก โดย
บางครั ้งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใตข้ึ้นอยู่กับแหล่งก า เนิด 
(ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่
สามารถหนดลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนอืจงึไมส่ามารถยนืยนัได้
ว่าจะเห็นหรอืไม่ข ึน้อยู่กบั สภาพอากาศเอือ้อ าานวยและความ
ปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้) 

 

วนัทีส่ ี ่        Husky farm – ชอ้ปป้ิง Local Market – สนามบนิเมอรม์งัส ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์  
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 
น าทา่นเช็คเอา๊ทแ์ละออกจากทีพ่กั จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปเยีย่มชม
ฟารม์สุนขัฮสักี ้ซ ึง่เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สุนัขและฝึกสุนัขฮัสกี ้และมี
กจิกรรมสนัุขลากเลือ่นหรอื Husky Tours ฮัสกีเ้ป็นสนัุขทีม่สีายพันธุม์า 
ยาวนานกว่า 3,000 ปี เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบรรทุกสิง่ของ หรอืเป็น
พาหนะในพืน้ที ่ทีป่กคลุมไปดว้ยน ้าแข็งและหมิะ ฮัสกีจ้งึไดก้ลายมาเป็น
สนัุขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้ทีม่ ีประสทิธภิาพในการลากเลือ่นสงูสดุในบรรดา
สุนัขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนี้สุนัข ลากเลื่อนยังเป็นกฬีายอดนยิม 
โดยมมีัชเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้ังคับเลือ่นในการ แขง่ขันแต่ละครัง้จน
แพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวันทีเ่ราเยีย่ม ชม

ฟารม์มหีมิะมากพอ ท่านยังสามารถทดลองน่ังลากเลือ่นสนัุขไดอ้กีดว้ย 
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) 
บา่ย          หลังรับประทานอาหารกลางวันน าท่านไปยัง Local market ใหท้่านได ้

อสิระเลือกชม ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่

สนามบนิเมอรม์งัส ์เพือ่น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
ออกเดนิทาง โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU6346*
(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
ใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ) 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที1่0) 

                  ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
 
 
 
 



วนัทีห่า้      พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช -โบสถแ์หง่หยดเลอืด - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวหิารเซนตไ์อแซค  
                 หมูบ่า้นพุชกนิ                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 
              น าเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช และ พระราชวงัฤดู

หนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER 
PALACE) พ ร ะ ร าช วั ง อั นยิ่ง ใหญ่ที่ ส ร ้า งขึ้น แล ะ 
เปลีย่นแปลงหลายครัง้จนถงึปี ค.ศ. 1732 สถาปนิก
ชาวอติาเลีย่น, บารโ์ตโลมโิอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี ่
ออกแบบดแูลการกอ่สรา้งจนถงึปีค.ศ. 1754 ในรัชสมัย
ของพระนางแคทเธอร ์ รนี มหาราชนิีอดตีทีป่ระทับของ 
ซารแ์ห่งรัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถงึ 1,057 หอ้ง 
มบีันได 117 แห่ง เป็นทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าค่าของราชวงศ ์
รวมทัง้สมบตัจิากทั่วโลกมากมาย ชมภาพเขยีนของจติร
กรเอกชัน้เยีย่มของโลกมากมาย อาทเิชน่ ไมเคลิ แองเจลโล, ลโีอนาโดดารว์นิชี,่ ราฟาเอล, แรมบร๊าน, เอลเกรโก ้
, แวนโกะ๊ห,์ ปิกสัโซแ่ละศลิปินอืน่ๆ รวมทัง้หอ้งส าคัญตา่งๆ รวมถงึหอ้งมาลาไคท้ ์  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12)  
บา่ย จากนัน้ น าท่านชม  โบสถแ์หง่หยดเลอืด (Church of 

the Savior on Spilled Blood) หรอือกีเรยีกชือ่ว่า 
โบสถแ์ห่งการคนืชพี (ระยะทาง 3.2 กม./10นาท)ี ตัง้อยู่
รมิคลอง Griboedov เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่17 ใช ้

เวลากอ่นสรา้งยาวนานวา่ 20 ปี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ที่
พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึพระบดิา 
หรือพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึง่ถูกลอบปลงพระชนม์
บรเิวณนี ้ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง
ดว้ยฝีมอืจติรกรกว่า 30 คน ตัวโบสถ์เป็นงานศลิปะแบบ
รัสเซยีดัง้เดมิ ประดับประดาดว้ยโมเสจพรอ้มกับรูปภาพโมเสจขนาด
ใหญ่ยักษ์ จากนัน้ น าท่านชมดา้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์
(Peter And Paul) เป็นสิง่กอ่สรา้งแรกสดุของเมอืง St.Petersburg 
สรา้งในปีค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ย  
ศลิปะแบบบารอกเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศกึรุกราน 
ตัง้อยู่บน เกาะวาซลิเยฟสกี ้(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็น
รูปทรงหกเหลี่ยม ก าแพงเป็นหนิก่ออฐิ ส่วนวหิารปีเตอร ์แอนด ์
ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เริม่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ. 
1712 ดว้ยการออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จใน
วันที่ 29 มถิุนายน ค.ศ. 1733 ตัง้ชือ่วหิารแห่งนี้เพื่อเป็นเกยีรตแิด่
นักบญุปีเตอร ์และนักบญุปอลดเ์พือ่เป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสงู

ของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิง่ กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุของ
เมอืงและหา้มสรา้งสิง่ก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในท าการตกแต่งดว้ย
ศลิปะบารอกซึง่นับวา่แตกตา่ง กบัโบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซท์ั่วไปและ
วหิารแหง่นีย้งัเป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของ
ราชวงศ ์จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั มหาวหิารเซนตไ์อแซค 
(SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมี
โดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์ม ้

ธรรมดา ซึง่ต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ และถูกสรา้งใหม่
อยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิาร
แห่งนี้เป็นวหิารที่มคีวามยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลก พระองค์จงึทุ่มเททัง้
ก าลังคนและก าลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค า
แผน่ปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิารประดับประดาดว้ยหนิออ่น
, และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี จากนัน้ 
น าท่านเดินทางไปยัง พระราชวงัแคทเธอรีน (CATHERINE 
PALACE) หรอืหมู่บา้น พุชกิน้ (PUSHKIN VILLAGE) และ
บอ่ยครัง้ทีถู่กเรยีกว่า “หมูบ่า้น พระเจา้ซาร”์ เพราะทีน่ี่เป็นเมอืงที่
พระเจา้เซนต ์ปีเตอรม์หาราชทรง พระราชทานทีด่นิแก่พระนางแคท
เธอรนีซึง่เมอืงนีถ้กูเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นอนุสรณ์แกก่วเีอกพุชกิน้ ในปีค.ศ. 1937 เพราะกวเีอกผูน้ี้เคยผ่านการศกึษา
ในโรงเรียนที่เมอืงแห่งนี้ ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอติาเลี่ยนผูท้ี่มี ชือ่เสยีง 



พระราชวัง แห่งนี้มคีวามสวยงามไม่แพพ้ระราชวังใดๆ ในโลก อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตล์
ฝร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่3) 

                  ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijiskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
วนัทีห่ก        Saspan train – กรงุมอสโคว-์ อสิระชอ้ปป้ิงที ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  

                 อาหารเชา้,เทีอ่ง,เย็น 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4) 
09.00 น.     จากน ัน้ น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถาณีรถไฟ เพือ่น าทา่นเดนิทาง  กลบั

สูก่รงุมอสโคว ์
                    ออกเดนิทางจากเซนตปี์เตอรส์เบริก์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan 

train เลขที7่57* ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง (การเดนิ
รถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

กลางวนั เดนิทางถงึมอสโคว ์ รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
(มือ้ที ่15)  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  ใหเ้วลาท่าน
ไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย  อาท ิเช่น BOSS, CALVIN 
KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

    สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุง
มอสโคว ์เพือ่เชคอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 

18.40 น.  ออก เดินทางกลั บสู่ประ เทศไทย  โดยสายการบินไทย  Thai  
Airways เทีย่วบนิที ่TG975 

 
วนัทีเ่จ็ด          ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิ 

07.30 น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัว

หลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทาง

ตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้



 
5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่น

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรม

ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรมในรัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซ ึง่ถา้เขา้พัก 

3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซ ึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า 

ซ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่

ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ

ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  



7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ  45 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

8.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้

และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน

, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

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


