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TG812 : RUSSIA ทวัรร์สัเซยี มอสโคว ์เมอรม์งัส ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7วนั5คนื 

☆Russia ตามลา่หาแสงเหนอื 7วนั5คนื☆ 

รสัเซยี มอสโคว ์เมอรม์งัส ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 
ตามลา่เเสงเหนอืทีเ่มอรม์งัส ์รสัเซยีเเบบไมง่อ้วซี่า คร ัง้หนึง่ในชวีติกบัการสมัผสัความหนาวเย็นสุดข ัว้กบั
อุณหภูมติดิลบและ ชมปรากฏการณท์างธรรมชาตอินัสวยงามแหง่ทีด่นิแดนหลงัมา่นเหล็กเเละตืน่ตาตืน่ใจ

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 

 ชม พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช ทีเ่ก็บรวมรวมงานศลิปะล า้คา่ของโลก 

 ชม พระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE)  

 อสิระชอ้ปป้ิง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

 พเิศษ!! ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด!!!! 

       พเิศษ ตุก๊ตาแมล่กูดก matryoshka ทา่นละ1 ชิน้ 
 

บนิหร ูบนิตรง สะสมไมล ์50% สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบั
ผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /
เดนิทางทา่น

เดยีว 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

06-12 พฤศจกิายน 62 
69,900 

ราคาเด็กไมเ่กนิ2

ขวบ Infant 
12,000 30 
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20-26 พฤศจกิายน 62 
69,900 

ราคา 15,000 บาท 
12,000 30  

27พฤศจกิายน – 3ธนัวาคม 62 
69,900 12,000 30  

23 – 29 ธนัวาคม 62 
69,900 12,000 30 

 

 

 

ไฟลท์บนิ 
 

Departure Return 

TG974 BKK-DME 10.30-16.15 TG975 DME-BKK 18.25-07.30+1 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์                  อาหารเย็น 

 
07.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศประตู 4 เคานเ์ตอร ์D ของสาย

การบนิไทย Thai Airways เจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ตดิแท็กกระเป๋ำ  
10.50 น. ออกเดนิทำงสู่สนามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี สำยกำรบนิ Thai Airways 

โดยเทีย่วบนิ TG974  
16.15 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลำชำ้กว่ำประเทศไทย

ประมำณ 4 ชัว่โมง) หลงัผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทำงรอรับสมัภำระเรยีบรอ้ยจำกนัน้ น ำท่ำน
เดนิทำงสูใ่จกลำง กรงุมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทำง 46 กม./55นำท)ี    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

 หลงัทำนอำหำรค ำ่น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักแรม พักผอ่นตำมอธัยำศยั 

  ทีพ่กั :  Sunflower hotel / ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่อง       มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– ถนนอารบตั – ละครสตัว ์        

                                                                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) 

เมืองหลวงของประ เทศรั ส เซีย  เ ป็นเมือง
ศนูยก์ลำงของประเทศทัง้ทำงเศรษฐกจิ กำรเงนิ 
และกำรศกึษำ เป็นเมืองที่มีประชำกรหนำแน่น

ที่ สุ ด ใ น ยุ โ ร ป  จ ำ ก นั้ น  น ำ ท่ ำ น เ ข ้ำ ช ม
พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin 
Palace) สรำ้งขึ้นมำพรอ้มกรุงมอสโคว ์เป็น

สถำนที่เก่ำแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับ
ของพระเจำ้ซำรท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจำ้
ซำรปี์เตอรม์หำรำชทรงยำ้ยไปนครเซนตปี์เตอร์

สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบำลและที่
รับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ จำกนัน้ น ำท่ำนเขำ้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่(The Kremlin Armory) เป็น
ทีเ่ก็บสะสมของเจำ้ชำยมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี ปัจจุบันเป็นสถำนที่เก็บสะสมของมีค่ำที่ดี

ที่สุดของรัสเซยีจำกครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ถึงช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งในสำมพิพธิภัณฑท์ี่เก็บ
รวบรวมทรัพยส์มบัตขิองรัสเซยีดว้ย น ำท่ำนชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลำนกวำ้งใจกลำงเมือง สรำ้งดว้ย
หนิแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพื้นจนกลำยเป็นลำนหินโมเสกที่มี

ควำมสวยงำม เป็นเวทีศูนยก์ลำงของเหตุกำรณ์ส ำคัญในประวัตศิำสตร์
ของรัสเซยีเชน่งำนเฉลมิฉลองทำงศำสนำ หรอืกำรประทว้งทำงกำรเมอืง
ตำ่งๆ สรำ้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถำนทีแ่ห่งน้ีใชเ้ป็น 

 
สถำนทีจ่ัดงำนในชว่งเทศกำลส ำคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วันชำต ิวันแรงงำน 
และวนัทีร่ะลกึสงครำมโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ของ
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กลุม่สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมอกีดว้ยอย่ำง วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's Cathedral ) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 

ยอดทีม่สีสีนัสวยงำมสดใส สรำ้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบรำณโดยสถำปนิกชำวรัสเซยี Postnik Yakovlev ถือเป็นหนึ่ง
ในสญัลกัษณข์อง กรุงมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรำ้งโดยกษัตรยิอ์วีำนจอมโหด (Ivan the Terrible) เพื่อฉลอง
ชยัเหนือพวกมองโกลทีก่รทีัพมำจนเมอืงคำซำน (Kazan) เมือ่ปี 1552 ผลจำกชยัชนะครัง้ น้ีท ำให ้ประเทศรัสเซยี
สำมำรถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนำฬกิำซำวเิออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปำสสกำยำ เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมี
ดำวแดง 5 แฉกทีท่ ำมำจำกทับทมิ น ้ำหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ำมำประดบัไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) 

บา่ย น ำท่ ำน เที่ ย วชม  สถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์ (Moscow 

Metropolitan) เป็นสถำนีรถไฟใตด้นิเป็นสิง่กอ่สรำ้งทีช่ำวรัสเซยีสำมำรถ

อวดชำวต่ำงชำตใิหเ้ห็นถงึควำมยิง่ใหญ่ตลอดจนประวัตศิำสตรค์วำมเป็น

ชำตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงำมอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให ้

นักท่องเทีย่วมำเยีย่มชมเน่ืองจำกกำรตกแต่งของแต่ละสถำนีที่ต่ำงกันดว้ย

ประตมิำกรรม โคมไฟระยำ้ เครื่องแกว้ และหนิอ่อน จำกนัน้ น ำท่ำนสู่ถนน

อารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยำวประมำณ 1 กม. เป็นทัง้ย่ำน

กำรคำ้ แหล่งรวมวัยรุ่น รำ้นคำ้ของที่ระลกึ รำ้นน่ังเล่น รำ้นอำหำรต่ำงๆ

มำกมำย และยังมีศลิปินมำน่ังวำดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศลิปินเล่น

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ใหท้่ำนอสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

                  หลังทำนอำหำรเย็นน ำท่ำน ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นกำร

แสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ไม่ควรพลำด เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มำยำกล 

กำยกรรมไต่ลวด และกำรแสดงผำดโผนจำกนักแสดงมืออำชีพ แบ่งกำร

แสดง ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นำที พัก 15 นำที และช่วงหลังอกี 45 นำที จำกน้ียังมีบรกิำรถ่ำยรูปกับสัตว์

ตำ่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 

                  หมายเหตุ  : กรณีละครสัตวง์ดกำรแสดงและบำงครัง้กำรงดกำรแสดงไม่มีกำรแจง้ล่วงหนำ้ ทำงบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นกำรคนืเงนิ หรอื อำจจะเปลีย่นจำกชมละครสัตวเ์ป็น ล่องเรือ Radisson Cruise ชมสองฝ่ังแม่น ้ำ Moskva 

ซึง่เป็นแม่น ้ำสำยหลกัส ำคญัของกรุงมอสโคว ์

 ทีพ่กั: Sunflower hotel /ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

    (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  

วนัทีส่าม       มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 
08.00 น. น าทา่นเตรยีมตวัเดนิทางสู ่สนามบนิมอสโคว ์(ระยะทำง46 กม./55นำท)ี เพือ่น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมอร์

มงัสอ์อกเดนิทางจากมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1320 
 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
ใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

 เดนิทำงถึงท่าอากาศยานเมอรม์งัส  ์เมืองท่ำที่ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของ
รัสเซยี จำกนัน้ใหท้่ำนรับสมัภำระและเดนิทำงเขำ้สู่ใจกลำงเมือง จำกนัน้ น ำ
ท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตัว เมอืงเมอรม์งัส ์(ระยะทำง 23 กม./30นำที) เมืองท่ำ
ของรัฐเมอรม์ังสห์รอืมูรม์ันสค ์ออ๊บลำส Murmansk Oblast ตัง้อยู่บรเิวณอ่ำว
โคลำ Kola Bay โดยมีแหลมโคลำยื่นไปในมหำสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ตดิกับ
ประเทศฟินแลนดแ์ละนอร์เวย์ ซ ึง่เป็นเมืองท่ำที่ส ำคัญในกำรมุ่งหนำ้สู่เขต

อำรค์ตกิ  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่)  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสุ่ เมอืงโลโวซโีร ่(Lovozero) (ระยะทำง165 กม./2 ชม.) 

ตั ้งอยู่ทำงตอนใตข้อง เมอร ์มงัส์ เป็นที่ตั ้งของ หมู่บ ้านซามิ (Sami 

Village) หมู่บำ้นเล็ก ๆ ของขำวชนเผ่ำซำม ิ พำชมอำคำรต่ำง ๆ ภำยใน
หมู่บำ้น ทัง้ทีเ่ป็นทีอ่ยู่อำศยั และอำคำรกระโจม เอนกประสงค ์โดยจะมีที่น่ัง
ลอ้มรอบ ใหช้ำวบำ้นไดม้ำ สำธติ เลำ่เรือ่งรำววัฒนธรรม ประเพณีต่ำง ๆ ของ

หมู่บำ้นน้ี นอกจำกน้ี ภำยในหมู่บำ้นยังมีกิจกรรมมำกมำยให  ้ ท่ำนได ้
เพลดิเพลนิ อำทกิำรป้อนหญำ้แหง้ใหก้วำงเรนเดยีร,์  
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น่ังเลื่อนลำกโดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกี้แสนเชื่อง และขี่สโนวโ์มบิลส ำหรับคนที่ชอบควำมเร็วและควำมตื่นเตน้  และสมัผสั

ประสบการณ์น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น (Deer sledding) แบบชำวพื้นเมืองซำม ิและใหท้่ำนได ้
สนุกตืน่เตน้ กบักำรขบัรถสโนวโ์มบลิ (Snow mobile) ตะลยุหมิะ ที่ท่ำนสำมำรถขับรถไปบนหมิะ ลำนน ้ำแข็ง
กวำ้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบกำรณ์สุดสนุกและเรำ้ใจเป็นอย่ำงยิ่ง(การน ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีร ์และ Snow 

mobile จะขึน้กบัสภาพอากาศและความหนาของหมิะ ถา้ความหนาของหมิะนอ้ยไม่สามารถเล่นได ้ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที7่)  
 ทีพ่กั: Azimut hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  
                   หลังจำกเขำ้ที่พักแลว้ พรอ้มกันที่ล็อบบี้ของ

โรงแรมเพือ่น ำท่ำนเดนิทำงออกไปตำม ลา่หาแสง
เหนอื หรือ ปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern 

Light อกีครัง้ซ ึง่เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตทิี่
มีแสงเรืองรองบน  ทอ้งฟ้ำในเวลำกลำงคนื โดย
มักจะเกดิขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก โดยบำงครัง้จะ

เ รี ย กว่ ำ  แ ส ง เ ห นื อ  ห รื อ แสง ใต ้ขึ้น อ ยู่ กั บ
แหล่งก ำเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถ
ก าหนดล่วงหน้าได้การเห็นแสงเหนือจงึไม่
สามารถยนืยนัไดว้่าจะเห็นหรอืไม่ข ึน้อยู่กบั 
สภาพอากาศเอ ือ้อ าานวยและความปลอดโปรง่
ของทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้) 

 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

น าทา่นเช็คเอา๊ทแ์ละออกจากทีพ่กั จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงไปเยี่ยมชม

ฟารม์สุนขัฮสักี ้ซ ึง่เป็นสถำนทีเ่พำะพันธุส์ุนัขและฝึกสุนัขฮัสกี ้เป็นสุนัขที่

มสีำยพันธุม์ำ ยำวนำนกวำ่ 3,000 ปี เพื่อใชใ้นกำรลำกเลือ่นบรรทุกสิง่ของ 

หรอืเป็นพำหนะในพืน้ที ่ที่ปกคลุมไปดว้ยน ้ำแข็งและหมิะ ฮัสกีจ้งึไดก้ลำย

มำเป็นสุนัขลำกเลือ่นพันธุแ์ท ้ที่มี ประสทิธภิำพในกำรลำกเลือ่นสูงสุดใน

บรรดำสุนัขลำกเลือ่นทัง้หมด นอกจำกน้ีสุนัข ลำกเลือ่นยังเป็นกฬีำยอด

นยิม โดยมมีัชเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้ังคบัเลือ่นในกำร แขง่ขนัแตล่ะครัง้จน

แพร่หลำยไปยังหลำยประเทศในแถบขั่วโลก หากในวนัทีเ่ราเยีย่ม ชม

ฟารม์มหีมิะมากพอหรอืทางฟารม์พรอ้ม ทา่นยงัสามารถทดลองน ัง่ลากเลือ่นสุนขัไดอ้กีดว้ย จนสมควรแก่

เวลำน ำท่ำนเดนิทำงกลบั   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) 

บา่ย          หลังรับประทำนอำหำรกลำงวันน ำท่ำนไปยัง Local market ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่สนามบนิเมอรม์งัส ์เพือ่น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ออก

เดนิทาง โดยสายการบนิภายในประเทศ เที่ยวบนิที ่SU6346*(สายการบนิและเวลาบนิอาจมีการ

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ) 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที1่0) 

                  ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  
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วนัทีห่า้         พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช -พระราชวงัแคทเธอรนี -โบสถแ์หง่หยดเลอืด - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์–  
มหาวหิารเซนตไ์อแซค                                                                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 
              น ำเขำ้ชม พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช และ พระราชวงัฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & 

WINTER PALACE) พระรำชวงัอนัยิง่ใหญ่ทีส่รำ้งขึน้

และ เปลี่ยนแปลงหลำยครั ้งจนถึงปี ค.ศ. 1732 
สถำปนิกชำวอติำเลีย่น, บำร์โตโลมโิอ ฟรำนเชสโก 
รำสเตรลี ่ออกแบบดแูลกำรกอ่สรำ้งจนถงึปีค.ศ. 1754 

ในรัชสมัยของพระนำงแคทเธอร์  รีน มหำรำชนีิอดตีที่
ประทับของ ซำรแ์ห่งรัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งตำ่งๆ ถงึ 
1,057 หอ้ง มีบันได 117 แห่ง เป็นที่เก็บสมบัตลิ ้ำค่ำ

ของรำชวงศ ์ รวมทัง้สมบัตจิำกทั่วโลกมำกมำย ชม
ภำพเขียนของจิตรกรเอกชัน้เยี่ยมของโลกมำกมำย 
อำทเิชน่ ไมเคลิ แองเจลโล, ลโีอนำโดดำรว์นิชี,่ รำฟำ
เอล, แรมบร๊ำน, เอลเกรโก,้ แวนโก๊ะห,์ ปิกัสโซ่และ

ศลิปินอืน่ๆ รวมทัง้หอ้งส ำคญัตำ่งๆ รวมถงึหอ้งมำลำไคท้ ์  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12)  
บา่ย จ ำก นั้ น  น ำท่ ำ น เ ดินท ำง ไ ปยั ง  พระ ร าชว ังแคท เ ธอ รีน 

(CATHERINE PALACE) หรือหมู่บำ้น พุชกิน้ (PUSHKIN 
VILLAGE) และบ่อยครัง้ทีถู่กเรยีกวำ่ “หมูบ่า้น พระเจา้ซาร”์ เพรำะ
ทีน่ี่เป็นเมอืงทีพ่ระเจำ้เซนต ์ปีเตอรม์หำรำชทรง พระรำชทำนที่ดนิแก่

พระนำงแคทเธอรนีซึง่เมอืงน้ีถูกเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นอนุสรณแ์กก่วเีอกพุ
ชกิน้ ในปีค.ศ. 1937 เพรำะกวเีอกผูน้ี้เคยผ่ำนกำรศกึษำในโรงเรียนที่
เมอืงแห่งน้ี ตัวพระรำชวังสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1756 โดยสถำปนิกชำว

อติำเลี่ยนผูท้ี่มี ชื่อเสียง พระรำชวัง แห่งน้ีมีควำมสวยงำมไม่แพ ้
พระรำชวังใดๆ ในโลก อสิระใหท้่ำนเดนิชมสวนอันร่มรื่นงดงำมใน
สไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมืองไดต้ำมอัธยำศัยจำกนัน้ น ำ

ท่ำนชมโบสถแ์ห่งหยดเลอืด (Church of the Savior on 
Spilled Blood) หรอือกีเรยีกชือ่ว่ำ โบสถแ์ห่งกำรคนืชพี (ระยะทำง 
3.2 กม./10นำที) ตัง้อยู่ร ิมคลอง Griboedov เริ่มตน้ก่อสรำ้งเมื่อ

ศตวรรษที่ 17 ใชเ้วลำก่อนสรำ้งยำวนำนว่ำ 20 ปี สรำ้งขึน้เพื่อเป็น
อนุสรณ์ที่พระเจำ้อเล็กซำนเดอร์ที่ 3 สรำ้งขึน้เพื่อร ำลกึถงึพระบิดำ 
หรอืพระเจำ้อเล็กซำนเดอรท์ี ่2 ซึง่ถูกลอบปลงพระชนมบ์รเิวณน้ี ในปี 

ค.ศ. 1881 ภำยในตกแตง่อย่ำงวจิติรบรรจงดว้ยฝีมอืจติรกรกวำ่ 30 คน 
ตัวโบสถเ์ป็นงำนศลิปะแบบรัสเซียดัง้เดมิ ประดับประดำดว้ยโมเสจ
พรอ้มกบัรูปภำพโมเสจขนำดใหญ่ยักษ์ จำกนัน้ น ำท่ำนชมดา้นนอก 

ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด  ์(Peter And Paul) เป็นสิง่ก่อสรำ้งแรก
สดุของเมอืง St.Petersburg สรำ้งในปีค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะ
สงครำมเหนือสวเีดน ดว้ย  ศลิปะแบบบำรอกเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปรำกำรใน
กำรป้องกันขำ้ศกึรุกรำน ตัง้อยู่บน เกำะวำซลิเยฟสกี้ (Vasilievsky 
Island) ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหลีย่ม ก ำแพงเป็นหนิกอ่อฐิ สว่นวหิาร
ปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress)ชมดา้นนอก 

เ ริ่ ม ส ร ้ำ ง ขึ้ น เ มื่ อ ปี ค . ศ .  1 7 1 2  ด ้ว ย ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ข อ ง 
DomennicaTrezzini สรำ้งเสร็จในวันที่ 29 มถิุนำยน ค.ศ. 1733 
ตัง้ชือ่วหิำรแห่งน้ีเพือ่เป็นเกยีรตแิดนั่กบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พื่อ
เป็นกำรเผยแพร่ศำสนำ ควำมสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ใน

อดตีเป็นสิง่ กอ่สรำ้งทีส่งูทีส่ดุของเมอืงและหำ้มสรำ้งสิง่กอ่สรำ้งใดสงูกว่ำ ภำยในท ำกำรตกแต่งดว้ยศลิปะบำรอก
ซึง่นับว่ำแตกต่ำง กับโบสถค์รสิตอ์อร์โทดอกซท์ั่วไปและวหิำรแห่งน้ียังเป็นที่เก็บพระศพของรำชวงศโ์รมำนอฟ 
เริม่ตน้จำกพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทำ้ยของรำชวงศ ์จำกนัน้ น ำท่ำนถ่ำยรูป

ดำ้นนอกกบั มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรำ้งในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทอง
เป็นเอกลกัษณ ์ในอดตีวหิำรเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดำ ซึง่ตอ่มำไดร้ับกำรปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ และ
ถูกสรำ้งใหม่อย่ำงงดงำมในสมัยพระเจำ้อเล็กซำนเดอรท์ี่ 1 ทีป่รำรถนำจะใหว้หิำรแห่งน้ีเป็นวหิำรที่มีควำมยิง่ใหญ่

ทีส่ดุของโลก พระองคจ์งึทุ่มเททัง้ก ำลงัคนและก ำลังทรัพยอ์ย่ำงมหำศำล เฉพำะยอดโดมใชท้องค ำแผ่นปิดหนัก 
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รวม 100 กโิลกรัม ภำยในวหิำรประดบัประดำดว้ยหนิออ่น, และมำลำไคทห์ลำกส ีซึง่ใชเ้วลำกอ่สรำ้งยำวนำนถงึ 40 ปี  
ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่3) 

                  ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijiskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  

วนัทีห่ก        Saspan train – กรงุมอสโคว-์ อสิระชอ้ปป้ิงที ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  
                                                                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง  

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

กรงุมอสโคว ์

                    ออกเดนิทางจากเซนตปี์เตอรส์เบริก์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan 
train เลขที7่57* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง (การเดนิรถไฟ
และเวลาออกเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมให้
สอดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

กลางวนั เดนิทางถงึมอสโคว ์ รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  (มือ้
ที ่15)  

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  ใหเ้วลำท่ำนได ้
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย  อำท ิเช่น BOSS, CALVIN KLEIN, 
NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

    สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอส

โคว ์เพือ่เชคอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 
18.25 น.  ออกเดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways 

เทีย่วบนิที ่TG975 

 
วนัทีเ่จ็ด          ทา่อากาศยาน สุวรรณภมู ิ 

07.30 น.     เดนิทำงถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 
 

 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักลำ่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ25ท่ำนและท่ำนยงัประสงคเ์ดนิทำงตอ่) โดยทำง

บรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณำช ำระมัดจ ำ ทา่นละ 25,000 บาท 

ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรุณำสง่พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์

- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทำง  
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**ส าคญั** ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยุนับจำกวนัเดนิทำงไป-กลับ*) 

กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ

เขำ้เมอืงท่ำน**กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีที่ท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครัว

หลำยท่ำน กรุณำแจง้รำยชือ่คูน่อนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหนำ้ก่อนออกเดนิทำง

ตำมขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถำ้แจง้หลงัจำกเจำ้หนำ้ทีอ่อกเอกสำรทุกอย่ำงเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิในสว่นน้ี 
 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำง

ออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำน

ออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่

อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้ 

2. คำ่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมำตรฐำนหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ท่ำน กรณีพัก 3 ท่ำนตอ่หอ้ง หำกโรงแรม

ไมม่หีอ้ง TRP (3ท่ำน) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีำ่ใชจ้่ำยหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมำยเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และโรงแรมในรสัเซยีไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีคร ือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอีา่งอาบน า้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทุกชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และคำ่

ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสมัภำระเกนิท่ำนตอ้งเสยีคำ่ปรับตำมที่

สำยกำรบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทคำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ

ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

8.บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วต่ำงๆ  

2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้ 

5. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ   50 USD /ทา่น หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

7.คำ่วซีำ่และบรกิำรตำ่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่ารสัเซยี 
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หมายเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกคำ้

และบรษัิท ฯ และเมื่อท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่ำน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน

, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯจะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตำ่งๆ ทัง้หมด 

7. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม 

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ

รับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย14วันก่อนกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน

รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 

หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. กำรประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเที่ยว 

ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเที่ยว เท่ำนัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน

สขุภำพในระหวำ่งกำรเดนิทำงไดจ้ำกบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 

15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน

รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 

หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่ำนใสห่นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ)เดนิทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร ์ หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้-

ออกใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืคำ่ใชจ้่ำยใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

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


