
 

  

 

 

TG812 RUSSIA ทวัรร์สัเซยี มอสโคว ์เมอรม์งัส ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7วนั5คนื  

 

☆Russia ตามลา่หาแสงเหนอื 7วนั5คนื☆ 

รสัเซยี มอสโคว ์เมอรม์งัส ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 

ตามลา่เเสงเหนอืที-เมอรม์งัส ์รสัเซยีเเบบไมง่อ้วซีา่ คร ั0งหนึ-งในชวีติกบัการสมัผสัความหนาวเย็นสดุข ั0วกบั
อณุหภมูติดิลบและ ชมปรากฏการณท์างธรรมชาตอินัสวยงามแหง่ที-ดนิแดนหลงัมา่นเหล็กเเละตื-นตาตื-นใจ

ของการตามลา่เเสงเหนอื Aurora Hunting ที-ประเทศ สหพนัธรฐัรสัเซยี (Russian Federation) โปรแกรม
พเิศษสดุเที-ยวครบจดัเต็ม รวมทกุไฮไลท ์

      เยอืนเมอืงมอสโคว ์เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี ศนูยก์ลางทั �งทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศกึษา 

     ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที3ประทบัของพระเจา้ซาร ์

      ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ที3 วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืที3รูจั้กกนัในนามโดมหัวหอม 

      ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงามและตื3นตาตื3นใจกบัการลา่แสงเหนอื Aurora 

      ชม พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช ที3เก็บรวมรวมงานศลิปะลํ�าคา่ของโลก 

      ชม พระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE) 

      อสิระชอ้ปปิ�ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

      พเิศษ!! ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี3 ไมค่วรพลาด!!!!  

       แถมฟร ีตุก๊ตาแมล่กูดก matryoshka ทา่นละ1 ชิ0น 



 

  

 

 

บนิหร ูบนิตรง สะสมไมล ์50% สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS 

วนัที- รายละเอยีดทอ่งเที-ยว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

2  กรงุมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี- – สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์- 
ถนนอารบตั– ละครสตัว ์        

3  มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื                                                    

4  Husky farm – ชอ้ปปิ0 ง Local Market – สนามบนิเมอรม์งัส ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

5  พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช -พระราชวงัแคทเธอรนี -โบสถแ์หง่หยดเลอืด - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– 
มหาวหิารเซนตไ์อแซค                                                                                                     

6  Saspan train – กรงุมอสโคว-์ อสิระชอ้ปปิ0 งที- OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

7  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี-ยว 

06 - 12 Nov 2019  69,900  69,900 69,900 15,000 12,000 

20 - 26 Nov 2019  69,900  69,900 69,900 15,000 12,000 

27 Nov - 03 Dec 2019  69,900  69,900 69,900 15,000 12,000 

23 - 29 Dec 2019  69,900  69,900 69,900 15,000 12,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที- 1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

07.30น.  พรอ้มกนัที3 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศประต ู4 
เคานเ์ตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ที3คอยอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

10.50 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี สายการบนิ Thai 
Airways โดยเที3ยวบนิ TG974 

16.15.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กวา่
ประเทศไทยประมาณ 4 ชั3วโมง) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยจากนั�น นําทา่นเดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55
นาท)ี      



 

  

 

 

คํ3า  รบัประทานอาหารคํ-า ณ ภตัตาคาร (มื0อที-1) 
หลงัทานอาหารคํ3านําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี3พักแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั 

ที-พกั : Sunflower hotel/ ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื3อโรงแรมที3ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที- 2 กรงุมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี- – สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์
- ถนนอารบตั– ละครสตัว ์        

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื0อที-2) 
นําทา่นเที3ยวชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นเมอืงศนูยก์ลางของ
ประเทศทั �งทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศกึษา เป็นเมอืงที3มปีระชากรหนาแน่นที3สดุในยโุรป 
จากนั�น นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) สรา้งขึ�นมาพรอ้มกรงุมอส
โคว ์เป็นสถานที3เกา่แกท่ี3สดุของเมอืงเคยเป็นที3ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั3งพระเจา้
ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัเป็นที3ประชมุของรัฐบาลและที3รับรอง
แขกระดบัประมขุของประเทศ จากนั�น นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี- (The Kremlin 
Armory) เป็นที3เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี3 เป็นพพิธิภณัฑท์ี3เกา่แกท่ี3สดุของรัสเซยี ปัจจบุนัเป็น
สถานที3เก็บสะสมของมคีา่ที3ดทีี3สดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที3 14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที3 20 
และเป็นหนึ3งในสามพพิธิภณัฑท์ี3เก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองรัสเซยีดว้ย นําทา่นชมจตัรุสัแดง 
(Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ตอกลงบนพื�นจน
กลายเป็นลานหนิโมเสกที3มคีวามสวยงาม เป็นเวทศีนูยก์ลางของเหตกุารณสํ์าคญัในประวตัศิาสตร์
ของรัสเซยีเชน่งานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืงตา่งๆ สรา้งในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที3 17 ปัจจบุนัสถานที3แหง่นี�ใชเ้ป็นสถานที3จัดงานในชว่งเทศกาลสําคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่
วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัที3ระลกึสงครามโลกครั�งที3 2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตรัุสแดงเป็นที3ตั �งของกลุม่
สถาปัตยกรรมที3สวยงามอกีดว้ยอยา่ง วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's Cathedral) ประกอบดว้ย
ยอดโดม 9 ยอดที3มสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 
Postnik Yakovlev ถอืเป็นหนึ3งในสญัลกัษณ์ของ กรงุมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดยกษัตรยิอ์ี
วานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพื3อฉลองชยัเหนอืพวกมองโกลที3กรทีพัมาจนเมอืงคาซาน 
(Kazan) เมื3อปี 1552 ผลจากชยัชนะครั �ง นี�ทําให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผน่ 
ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตั �งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที3ทํามา
จากทบัทมิ นํ�าหนัก 20 ตนั ซึ3งพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดบัไวเ้มื3อปีค.ศ.1995 

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัที-ภตัตาคาร (มื0อที-3) 

บา่ย  นําทา่นเที3ยวชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์(Moscow Metropolitan) เป็นสถานรีถไฟใต ้
ดนิเป็นสิ3งกอ่สรา้งที3ชาวรัสเซยีสามารถอวดชาวตา่งชาตใิหเ้ห็นถงึความยิ3งใหญต่ลอดจน
ประวตัศิาสตรค์วามเป็นชาตนิยิมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงามอนัเป็นเสน่หด์งึดดูให ้
นักทอ่งเที3ยวมาเยี3ยมชมเนื3องจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานทีี3ตา่งกนัดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ 
เครื3องแกว้ และหนิออ่น จากนั�นนําทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาว
ประมาณ 1 กม. เป็นทั �งยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของที3ระลกึ รา้นนั3งเลน่ รา้นอาหารตา่งๆ
มากมาย และยงัมศีลิปินมานั3งวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ให ้
ทา่นอสิระเลอืกชม ชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั 

คํ3า  รบัประทานอาหารคํ-าที-ภตัตาคาร  (มื0อที-4) 
หลงัทานอาหารเย็นนําทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี3ไม่
ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั �งมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดง ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 
45 นาท ีจากนี�ยงัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองที3ระลกึดว้ย 
 
หมายเหต ุ : กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและบางครั �งการงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทาง



 

  

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิuในการคนืเงนิ 
หลงัทานอาหารคํ3านําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี3พักแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั 

ที-พกั: Sunflower hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื-อโรงแรมที-ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 

วนัที- 
3 

มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กจิกรรมตามลา่
หาแสง
เหนอื                                                    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร
ของโรงแรม (มื0อที-5) 

นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ เพื-อ
นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
ออกเดนิทางจากมอสโควโ์ดยรถไฟ
ความเร็วสงู Sapsan train เลขที-760* 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั-วโมง 
(การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทาง
อาจมกีารเปลี-ยนแปลงตามความ
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและ
สภาพอากาศ) เดนิทางถงึทา่อากาศยาน
เมอรมั์งส ์เมอืงทา่ที3ตั �งอยูท่างตอนเหนอื
ของรัสเซยี จากนั�นใหท้า่นรับสมัภาระและ
เดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืง จากนั�น นําทา่น
เดนิทางเขา้สูต่วั เมอืงเมอรมั์งส ์(ระยะทาง 
23 กม./30นาท)ี เมอืงทา่ของรัฐเมอรมั์งส์
หรอืมรูมั์นสค ์ออ๊บลาส Murmansk Oblast 
ตั �งอยูบ่รเิวณอา่วโคลา Kola Bay โดยมี
แหลมโคลายื3นไปในมหาสมทุรเป็นเมอืงที3
อยูต่ดิกบัประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึ3ง
เป็นเมอืงทา่ที3สําคญัในการมุง่หนา้สูเ่ขต
อารค์ตกิ  

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัที-
ภตัตาคาร  (มื0อที-6) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสุ ่เมอืงโลโวซโีร ่
(Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) 
ตั �งอยูท่างตอนใตข้องเมอรมั์งส ์เป็นที3ตั �ง
ของ หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) 
หมูบ่า้นเล็ก ๆ ของขาวชนเผา่ซาม ิพาชม
อาคารตา่ง ๆ ภายในหมูบ่า้น ทั �งที3เป็นที3อยู่
อาศยั และอาคารกระโจม เอนกประสงค ์



 

  

 

 

โดยจะมทีี3นั3งลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้า 
สาธติ เลา่เรื3องราววฒันธรรม ประเพณีตา่ง 
ๆ ของหมูบ่า้นนี� นอกจากนี� ภายในหมูบ่า้น
ยงัมกีจิกรรมมากมายให ้ทา่นไดเ้พลดิเพลนิ 
อาทกิารป้อนหญา้แหง้ใหก้วางเรนเดยีร,์ น ั-ง
เลื-อนลากโดยสนุขัไซบ ีเรยีนฮสักี�แสน
เชื3อง และขี3สโนวโ์มบลิสําหรับคนที3ชอบ
ความเร็วและความตื3นเตน้  และสมัผัส
ประสบการณนั์3งรถเทยีมกวางเรนเดยีร ์
ลากเลื-อน (Deer sledding) แบบชาว
พื�นเมอืงซาม ิและใหท้า่นไดส้นุกตื3นเตน้ กบั
การขบัรถสโนวโ์มบลิ (Snow mobile) 
ตะลยุหมิะ ที3ทา่นสามารถขบัรถไปบนหมิะ 
ลานนํ�าแข็งกวา้งใหญ ่ซึ3งเป็นประสบการณ์
สดุสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิ3ง(การนั3งรถ
เทยีมกวางเรนเดยีร ์และ Snow mobile จะ
ขึ�นกบัสภาพอากาศและความหนาของหมิะ 
ถา้ความหนาของหมิะนอ้ยไมส่ามารถเลน่ได ้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการคนืเงนิ) 

คํ3า  รบัประทานอาหารคํ-าที-ภตัตาคาร  (มื0อที-
7) 

ที-พกั : Azimut hotel หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 
(ชื-อโรงแรมที-ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทาํ
การแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่น
วนัเดนิทาง) 

 หลงัจากเขา้ที3พักแลว้ พรอ้มกนัที3ล็อบบี�
ของโรงแรมเพื3อนําทา่นเดนิทางออกไปตาม 
ลา่หาแสงเหนอื หรอื ปรากฏการณอ์อโร
รา่ Northern Light อกีครั �งซึ3งเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี3มแีสงเรอืงรอง
บน  ทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะ
เกดิขึ�นในบรเิวณแถบขั �วโลก โดยบางครั �งจะ
เรยีกวา่ แสงเหนอื หรอืแสงใตข้ึ�นอยูก่บั
แหลง่กําเนดิ (ปรากฏการณ์แสงเหนอืเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถ
กําหนดลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนอืจงึไม่
สามารถยนืยนัไดว้า่จะเห็นหรอืไมข่ึ�นอยูก่บั 
สภาพอากาศเอื�ออําานวยและความปลอด
โปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลานั�น) 

  



 

  

 

 

 

  

วนัที- 4 
Husky farm – ชอ้ปปิ0 ง Local 
Market – สนามบนิเมอรม์งัส ์– 
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ 
หอ้งอาหารของโรงแรม (มื0อที-
8) 
นําทา่นเช็คเอา๊ทแ์ละออกจากที-
พกั จากนั�น นําทา่นเดนิทางไป
เยี3ยมชมฟารม์สนุขัฮสักี0 ซึ3งเป็น
สถานที3เพาะพันธุส์นัุขและฝึก
สนัุขฮสักี� เป็นสนัุขที3มสีายพันธุม์า 
ยาวนานกวา่ 3,000 ปี เพื3อใชใ้น
การลากเลื3อนบรรทกุสิ3งของ หรอื
เป็นพาหนะในพื�นที3 ที3ปกคลมุไป
ดว้ยนํ�าแข็งและหมิะ ฮสักี�จงึได ้
กลายมาเป็นสนัุขลากเลื3อนพันธุ์
แท ้ที3ม ีประสทิธภิาพในการลาก
เลื3อนสงูสดุในบรรดาสนัุขลาก
เลื3อนทั �งหมด นอกจากนี�สนัุข ลาก
เลื3อนยงัเป็นกฬีายอดนยิม โดย
มมัีชเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้งัคบั
เลื3อนในการ แขง่ขนัแตล่ะครั �งจน
แพรห่ลายไปยงัหลายประเทศใน
แถบขั3วโลก หากในวนัที-เราเยี-ยม 
ชมฟารม์มหีมิะมากพอหรอืทาง
ฟารม์พรอ้ม ทา่นยงัสามารถ
ทดลองน ั-งลากเลื-อนสนุขัไดอ้กี
ดว้ย จนสมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางกลบั   

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัที-
ภตัตาคาร (มื0อที-9)  

บา่ย  หลงัรับประทานอาหารกลางวนันํา
ทา่นไปยงั Local market ให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกชม ชอ้ปปิ�งตาม
อธัยาศยั จากนั�น นําทา่นออก
เดนิทางสูส่นามบนิเมอรม์งัส ์
เพื-อนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนต์
ปีเตอรส์เบริก์ ออกเดนิทาง โดย
สายการบนิภายในประเทศ 
เที-ยวบนิที- SU6346*(สายการ



 

  

 

 

บนิและเวลาบนิอาจมกีาร
เปลี3ยนแปลงตามความเหมาะสม
ใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและ
สภาพอากาศ) 

คํ3า  รบัประทานอาหารคํ-าที-
ภตัตาคาร (มื0อที-10)  
ที-พกั: Park Inn 
Pribaltijskaya หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 
(ชื-อโรงแรมที-ทา่นพกั ทาง
บรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดั
หมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

  

 

วนัที- 5 
พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช -พระราชวงัแคทเธอรนี -โบสถแ์หง่หยดเลอืด - ป้อมปีเตอร ์
แอนด ์ปอลด ์– มหาวหิารเซนตไ์อ
แซค                                                                                                     

เชา้  นําเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช และ พระราชวงัฤดหูนาว (THE HERMITAGE 
ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวงัอนัยิ3งใหญท่ี3สรา้งขึ�นและ 
เปลี3ยนแปลงหลายครั �งจนถงึปี ค.ศ. 1732 สถาปนกิชาวอติาเลี3ยน, บารโ์ตโลมโิอ ฟราน
เชสโก ราสเตรลี3 ออกแบบดแูลการกอ่สรา้งจนถงึปีค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนาง
แคทเธอร ์ รนี มหาราชนิอีดตีที3ประทบัของ ซารแ์หง่รัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ถงึ 
1,057 หอ้ง มบีนัได 117 แหง่ เป็นที3เก็บสมบตัลํิ�าคา่ของราชวงศ ์รวมทั �งสมบตัจิากทั3ว



 

  

 

 

โลกมากมาย ชมภาพเขยีนของจติรกรเอกชั �นเยี3ยมของโลกมากมาย อาทเิชน่ ไมเคลิ 
แองเจลโล, ลโีอนาโดดารว์นิชี3, ราฟาเอล, แรมบรา๊น, เอลเกรโก,้ แวนโกะ๊ห,์ ปิกสัโซ่
และศลิปินอื3นๆ รวมทั �งหอ้งสําคญัตา่งๆ รวมถงึหอ้งมาลาไคท้ ์ 

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื0อที- 12)  

บา่ย  จากนั�น นําทา่นเดนิทางไปยงั พระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE) หรอื
หมูบ่า้น พชุกิ0น (PUSHKIN VILLAGE) และบอ่ยครั �งที3ถกูเรยีกวา่ “หมูบ่า้น พระเจา้
ซาร”์ เพราะที3นี3เป็นเมอืงที3พระเจา้เซนต ์ปีเตอรม์หาราชทรง พระราชทานที3ดนิแกพ่ระ
นางแคทเธอรนีซึ3งเมอืงนี�ถกูเปลี3ยนชื3อเพื3อเป็นอนุสรณ์แกก่วเีอกพชุกิ�น ในปีค.ศ. 1937 
เพราะกวเีอกผูน้ี�เคยผา่นการศกึษาในโรงเรยีนที3เมอืงแหง่นี� ตวัพระราชวงัสรา้งขึ�นในปี 
ค.ศ. 1756 โดยสถาปนกิชาวอติาเลี3ยนผูท้ี3ม ีชื3อเสยีง พระราชวงั แหง่นี�มคีวามสวยงาม
ไมแ่พพ้ระราชวงัใดๆ ในโลก อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนอนัรม่รื3นงดงามในสไตลฝ์รั3งเศส 
หรอืชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงไดต้ามอธัยาศยัจากนั�น นําทา่นชมโบสถแ์หง่หยดเลอืด 
(Church of the Savior on Spilled Blood) หรอือกีเรยีกชื3อวา่ โบสถแ์หง่การคนื
ชพี (ระยะทาง 3.2 กม./10นาท)ี ตั �งอยูร่มิคลอง Griboedov เริ3มตน้กอ่สรา้งเมื3อ ศตวรรษ
ที3 17 ใชเ้วลากอ่นสรา้งยาวนานวา่ 20 ปี สรา้งขึ�นเพื3อเป็นอนุสรณ์ที3พระเจา้อเล็กซาน
เดอรท์ี3 3 สรา้งขึ�นเพื3อรําลกึถงึพระบดิา หรอืพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี3 2 ซึ3งถกูลอบปลง
พระชนมบ์รเิวณนี� ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงดว้ยฝีมอืจติรกรกวา่ 
30 คน ตวัโบสถเ์ป็นงานศลิปะแบบรัสเซยีดั �งเดมิ ประดบัประดาดว้ยโมเสจพรอ้มกบั
รปูภาพโมเสจขนาดใหญย่กัษ์ จากนั�น นําทา่นชมดา้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์
(Peter And Paul) เป็นสิ3งกอ่สรา้งแรกสดุของเมอืง St.Petersburg สรา้งในปีค.ศ. 
1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนอืสวเีดน ดว้ย  ศลิปะแบบบารอกเพื3อใชเ้ป็นป้อม
ปราการในการป้องกนัขา้ศกึรกุราน ตั �งอยูบ่น เกาะวาซลิเยฟสกี� (Vasilievsky Island) 
ลกัษณะเป็นรปูทรงหกเหลี3ยม กําแพงเป็นหนิกอ่อฐิ สว่นวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์
(Peter-and-Paul-Fortress)ชมดา้นนอก เริ3มสรา้งขึ�นเมื3อปีค.ศ. 1712 ดว้ยการออกแบบ
ของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัที3 29 มถินุายน ค.ศ. 1733 ตั �งชื3อวหิารแหง่นี�
เพื3อเป็นเกยีรตแิดนั่กบญุปีเตอร ์และนักบญุปอลดเ์พื3อเป็นการเผยแพรศ่าสนา ความสงู
ของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิ3ง กอ่สรา้งที3สงูที3สดุของเมอืงและหา้มสรา้ง
สิ3งกอ่สรา้งใดสงูกวา่ ภายในทําการตกแตง่ดว้ยศลิปะบารอกซึ3งนับวา่แตกตา่ง กบัโบสถ์
ครสิตอ์อรโ์ทดอกซท์ั3วไปและวหิารแหง่นี�ยงัเป็นที3เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ 
เริ3มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั3งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของ
ราชวงศ ์จากนั�น นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT 
ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมโีดมทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดตี
วหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึ3งตอ่มาไดรั้บการปรับปรงุเป็นโบสถห์นิ 
และถกูสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี3 1 ที3ปรารถนาจะใหว้หิาร
แหง่นี�เป็นวหิารที3มคีวามยิ3งใหญท่ี3สดุของโลก พระองคจ์งึทุม่เททั �งกําลงัคนและกําลงั
ทรัพยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องคําแผน่ปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายใน
วหิารประดบัประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึ3งใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 
40 ปี 

คํ3า  รบัประทานอาหารคํ-า ณ ภตัตาคาร  (มื0อที-13) 
หลงัทานอาหารคํ3านําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี3พักแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั 
ที-พกั: Park Inn Pribaltijiskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื-อโรงแรมที-ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 



 

  

 

 

 

 

 

วนัที- 6 
Saspan train – กรงุมอสโคว-์ 
อสิระชอ้ปปิ0 งที- OUTLET 
VILLAGE BELAYA DACHA 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ 
หอ้งอาหารของโรงแรม (มื0อที-
14) 

จากนั�น นําทา่นออกเดนิทางสูส่
ถาณีรถไฟ เพื3อนําทา่น
เดนิทาง  กลบัสูก่รงุมอสโคว ์ออก
เดนิทางจากเซนตปี์เตอรส์เบริก์
โดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan 
train เลขที-757* ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชั3วโมง (การ
เดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทาง
อาจมกีารเปลี3ยนแปลงตามความ
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลา
และสภาพอากาศ) 

  
เที3ยง.  เดนิทางถงึมอสโคว ์รบัประทาน

อาหารกลางวนัที-ภตัตาคาร (มื0อ
ที-15)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่OUTLET 
VILLAGE BELAYA DACHA 
ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิ�งสนิคา้
แบรนดเนมมากมาย อาท ิเชน่ 
BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, 
ADIDAS, LACOSTE, BENETTON 
ฯลฯ 14.30สมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานโดโมเด
เดโว กรงุมอสโคว ์เพื-อเช็คอนิ
เดนิทางกลบัประเทศไทย  

18.25 น.  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
โดยสายการบนิไทย Thai 
Airways เที3ยวบนิที3 TG975 



 

  

 

 

 

 

วนัที- 7 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

07.30 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย
โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี-ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื-องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลี-ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื-อใหท้า่นทอ่งเที-ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ื-อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ั0งนี0จะตอ้งมจีานวน 30 ทา่นขึ0นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิทที3มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื3อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ3ม (ในกรณีที3ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที-ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที-ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั0ง 
มฉิะน ั0นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั0งส ิ0น 

3.กรณีที-ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื0อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท 

สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นที3เหลอืชาํระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 



 

  

 

 

**สําคญั** สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-
กลบั*) กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจ

ปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีที3
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชื3อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที3ใหท้ราบ**กรณีเปลี3ยนชื3อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมี

การแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั�นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที3ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ 
จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ3มเตมิในสว่นนี� 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์เนื3องจากเป็นราคาตั�วเครื3องบนิโปรโมชั3น เมื3อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่
สามารถยกเลกิ เลื3อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีที3กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที3ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี-จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณี
ใดๆท ั0งส ิ0น รวมถงึเมื3อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ3ง หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิu ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

6.อตัราคา่บรกิารนี0รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื3องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตั�วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeที3นั3งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั�วกรุป๊เทา่นั�นไมส่ามารถ
เลื3อนวนัได)้ 

2. คา่ที3พักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หาก
โรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพักเดี3ยวเพิ3ม) 

หมายเหตเุพิ3มเตมิเรื3องโรงแรม 

- เนื-องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี-ยว (Single), 
หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั0นกนั และโรงแรมในรสัเซยีไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ-งถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื-องปรบัอากาศเนื-องจากอยูใ่นแถบที-มอีณุหภมูติํ-า 

- กรณีที-มงีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ0นจากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิ�ในการปรบัเปลี-ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื-อใหเ้กดิความเหมาะสม ซึ-งหอ้งที-เป็นหอ้งเดี-ยวอาจเป็นหอ้งที-มขีนาด

กะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบนํ0า ซึ-งข ึ0นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ั0นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที3ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที3บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ 0าหนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื-อง 30 กโิลกรมั ถอืขึ0นเครื-องได ้7กโิลกรมั 
และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื-องบนิตามเงื-อนไขของแตล่ะสายการบนิที-มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ 0าสมัภาระเกนิ

ทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามที-สายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื-อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั

สขุภาพ 



 

  

 

 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั 
กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.โปรแกรมนี�รวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
8.บรกิารนํ�าดื3มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

7.อตัราคา่บรกิารนี0ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื3นๆ ที3นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื3องดื3ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ�ามันที3สายการบนิเรยีกเก็บเพิ3มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื3องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไป
แลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าที3โรงแรม 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ-น และพนกังานขบัรถ   50 USD /ทา่น หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

7.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซีา่รสัเซยี 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื3อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื3อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงื3อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuที3จะเลื3อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที3มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิuการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ3มหากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลี3ยนเที3ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื3องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ3งของผดิกฎหมาย ซึ3งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ3งของสญูหาย อนัเนื3องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที3ยวเอง 

6. เมื3อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื3อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที3ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ3ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที3พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ3งอาจจะปรับเปลี3ยนตามที3ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื3องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที3เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี3 / 
ปลอดบหุรี3ได ้โดยอาจจะขอเปลี3ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี3พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้



 

  

 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื3องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที3ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเที3ยว อนัเนื3องมาจากการกระทําที3สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื3น ๆ 

12. บรกิารนํ�าดื3มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ที3บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที3ยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที3ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงื3อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื3อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั3วไป และควรศกึษาเงื3อนไขความคุม้ครอง

ใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื3องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที3ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเที3ยว อนัเนื3องมาจากการกระทําที3สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื3น ๆ 

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ)เดนิทางเพื3อการทอ่งเที3ยวกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งสิ�น 

 

 


