
              

 

    

 

 

รสัเซีย : เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-มูรม์นัสค ์6 วนั 4 คืน  
เที�ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5) 



              

 

    

 

 
 

ตารางการเดินทาง 
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบตั - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-เรือรบหลวงออโรรา่- 
  
                  Bronze horseman                                                                  (-/-
/D) 
วนัที�สอง  ST.PETER – MURMANSK (ลา่แสงเหนือ)                                                              
(B/L/D) 

วนัที�สาม MURMANSK (ลา่แสงเหนือ)                     
(B/L/D) 
วนัที�สี�          MURMANSK – เซนตปี์เตอร ์                                                                          
(B/L/D) 
วนัที�หา้          เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM  
                   โบสถห์ยดเลือด-มหาวิหารเซนตไ์อแซค-สนามบิน                                               (B/L/D) 

วนัที�หก        กรุงเทพ ฯ                                                                                                 (-/-/-) 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ Z-[ ทา่น) 
ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่Z ทา่น) 
ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่Z ทา่น) 

พกัเดียวเพิ�ม 

19-24 ต.ค.62 
02-07 พ.ย.62 
23-28 พ.ย.62 
07-12 ธ.ค.62 

56,999.- 56,999.- 55,999.- 6,500.- 

21-26 ธ.ค.62 57,999.- 56,999.- 55,999.- 6,500.- 
28 ธ.ค.-02 ม.ค.6[ 
25-30 ม.ค.d[ 60,999.- 60,999.- 60,900.- 8,500.- 



              

 

    

 

08-13 ก.พ.63 
29-ก.พ-25 มี.ค.63 
21-26 มี.ค.63 
28 มี.ค.-02 เม.ย.63 

56,999.- 56,999.- 55,999.- 6,500.- 

 
 
 

02.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชัgน 4  
เคานเ์ตอร ์ D1 – D4 ประต ู3 โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที�ยวบินที� T5 642 
พบกบัเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

04.40 น.      �ออกเดินทางสู ่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์(LED)โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที�ยวบินที� T5 
642 

(10.00 น. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบิน ทา่อากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั ASB )  
13.05 น. �ออกเดินทางสู ่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)  โดยเที�ยวบินที� T5 731 
15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน St Petersburg (LED) หลงัผ่านขัgนตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบั

สมัภาระ 
นํ า ท่ านสู่ ท่ า เรือ
พ าณิ ชย์ โบ ราณ 
แ ล ะ ถ่ า ย รู ป กั บ 
เรือรบหลวงออโร
ร่ า  ( THE 

BATTLESHIP 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบตั -  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-เรือรบหลวงออโรรา่-   

                   Bronze horseman                                                                     (-/-/D) 



              

 

    

 

AURORA) หรือเรือรสัเซียนาวี ไดชื้�อว่าเป็นเรือรบที�เก่าแก่ที�สุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที�รบัใช้

ชาวรสัเซียมายาวนาน ตั9งแต่ครั9งสงครามรสัเซียกบัญี�ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลก

ครั9งที� 1 และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวที�เซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ในการ

ปฏิวติัสงัคมนิยมที�นําโดยเลนิน เมื�อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือที�โดยสารซารนิ์โคลสัที� 2 พรอ้มราชนิกุลคน

อื�นๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลที� 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจาํการ กลายเป็น
พิพิธภณัฑล์อยนํ9า 

 
 
 
นําท่านชมถ่ายรูปกบั Bronze horseman statue peter greatเป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอร์
สเบิรก์ ติดกบัแมนํ่9าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็น
ไอแซค ซึ�งก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเต
อรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกที�ได ้
ขนานนามวา่ “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝรั �งเศส Entienne Maurice Falconet ตาม
พระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

�นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา่ 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 
.........น. ออกเดินทางสู่เมืองมมูั9นสค ์โดยสายการบิน ….. เที�ยวบินที�..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ P.QR ช.ม.) 
..........น. ถึงสนามบินมรูม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ นําท่านสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 
เที�ยง  � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

จากนั9นนําท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักีg  (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูพ้นัธุ์
ฮสักี9  ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณน์ั �งรถเทียมสุนขัฮสักีg ลากเลื�อน (Husky Sledding) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สอง ST.PETER – MURMANSK                                                    (B/L/D)  
      



              

 

    

 

 
คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ�งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที�จะปรากฏนั9นในช่วง
ตอนกลางคืน และในช่วงหนา้หนาวเท่านั9น*** ซึ�งโอกาสที�จะไดเ้ห็นขึ9 นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 
โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทียบเทา่ 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระใหท่้านไดส้นุกตื�นเตน้กบัการขบัรถ Snow mobile หลงัจากนั9นเดินทางสู่ 
หมูบ่า้นซามิ *** ซึ�งโอกาสที�จะไดเ้ห็นขึ9 นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเที�ยวชม หมู่บา้น   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพื9 นเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวถีิชีวติ 
ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื9 นเมืองซามิที�ใชชี้วติอาศยัอยูต่ั9งแต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวยี ชมสตัวเ์มืองหนาวเชน่ กวางเรนเดียร ์
(Reindeer) จากนั9นนําท่านสู่เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

วนัที�สาม   ST.PETER – MURMANSK                                                                 (B/L/D) 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ�งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที�จะปรากฏนั9นในช่วง
ตอนกลางคืน และในช่วงหนา้หนาวเท่านั9น*** ซึ�งโอกาสที�จะไดเ้ห็นขึ9 นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 
โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทียบเทา่ 

เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเที�ยวชมเมือง รวมถึงเยี�ยมชมเรือตดันํ9าแข็งพลงังานนิวเคลียร ์(เลนิน) 

วนัที�สี� เรือตดันํgาแข็ง – เซนตปี์เตอร ์                                                                   (B/L/D) 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที�ยวบินที� ..... 
.........น.  นําท่านสู่เดินทางสู่ เซนตปี์เตอร ์
คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

�นาํทา่นเดนิทางเขา้สูที่�พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรอืเทียบเทา่ 

เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ Y ชั �วโมง เขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ 
PETERHOF มีอีกชื�อหนึ�งเรียกวา่ 
PETRODVORETS หรอืเปโตรควา
เรสต ์ ตั9งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็น
พระราชวงัที�สวยงามไมเ่หมือนใคร 
เกิดขึ9 นจากราชาปีเตอรม์หาราช ปี
เตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัที�ถูกนิรมิต
โดยศิลปินเอกในสมยันั9น ที�ชื�อวา่ฟ
รานเชสโก ราสเทรลลี� และเลอ บรอง 
ทั9งสองทาํคนละส่วนในพระราชวงันี9
โดยตวัภายในพระราชวงันั9นเป็นหนา้ที�หลกัของราสเทรลลี�ที�ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์
"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมั �นปั9นมือกบัพระราชวงันี9 มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 

วนัที�หา้ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM  
                  โบสถห์ยดเลือด- มหาวิหารเซนตไ์อแซค-สนามบิน                                    (B/L/D)                 

 



              

 

    

 

ปี ราสเทรลลี�บรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเนน้การตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไม้
แกะสลกัและภาพวาดสีนํ9ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนนํ9าพุอนัตระการตาและสวน
พฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นที�ระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด 
ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที�ทอ่งเที�ยวอื�นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครัgง) 

กลางวนั �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเขา้สู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั9งประเทศ
รัสเซียและไทย เนื� องจากในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที� ^ 
พระองค์ได้เสด็จมาประทับที� นี�
ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของ
พระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาส
ยุโรปใน ค.ศ. Y_`a หรือ พ.ศ.
PbbR พิพิธภัณฑ์แห่งนี9 ถือเป็น
ห นึ� งใน พิ พิธภัณ ฑ์ ที� ให ญ่ และ
เก่าแก่ที�สุดในโลก มีหอ้งมากถึง Y,R^R หอ้งมากถึง Q ลา้นชิ9 น ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน เมื�อเขา้ไป
ภายในจะต้องเอาเป้ เสื9 อหนาว กระเป๋ากล้องถ่ายรูป สัมภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้ังเจา้หน้าที�  (ในกรณี 
พระราชวงั Hermitage ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้
ทวัรอี์กครัgง) 
นําท่านชม The Cathedral of the 
Resurrection เรียกเล่นๆวา่ โบสถ์
หยดเลือด  SAVIOR ON BLOOD 
CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุ
โศกนาฎกรรมที�พระเจา้อเล็กซาน
เดอรที์�สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพ
โดยผู้ก่อการร้าย บุตรชายใน



              

 

    

 

ฐานะกษัตริยพ์ระองคต่์อไปจึงสรา้งโบสถนี์9 ขึ9 นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถอ์นังดงามที�อยู่ขา้งคลอง Griboyedov 
โดยสรา้งขึ9 นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรที์� 3” เพื�อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ “พระเจา้อเล็ก
ซานเดอรที์� 2” ซึ�งถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณที�สรา้งโบสถนี์9 ขึ9 นยอดของโบสถมี์ความสูง 81 ม. ตามปี 
ค.ศ.1881 ที�สิ9 นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี 
ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ที�มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี ประดับ
ประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษที�17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   
นําท่านชมภายในมหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  สรา้งในปีค.ศ. YaYP โดยมี
โดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึ�งต่อมาไดร้บัการปรบัปรุง
เป็นโบสถหิ์น และถูกสรา้งใหม่อยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรที์� Y ที�ปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งนี9
เป็นวิหารที�มีความยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก พระองคจ์ึงทุ่มเททั9งกาํลงัคน และกาํลงัทรพัยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะ
ยอดโดมใชท้องคาํแผ่นปิดหนักรวม YRR กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์
หลากสี ซึ�งใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง bR ปี  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
นาํทา่นอาํลาเมืองเซนตปี์เตอร ์ เดินทางสูส่นามบิน��  

21.45 น. ออกเดินทางจากสนาม เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)  
โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที�ยวบินที� T5 730 

04.00 น.  แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบิน ทา่อากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั  
05.10 น. �ออกเดินทาง สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดยเที�ยวบินที� T5 645 

วนัที�หก  อาชกาบตั - กรุงเทพฯ                                                                          (-/-/-)                  



              

 

    

 

13.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภมิู (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  
 
 
 

** ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า {| ทา่น หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า {| ทา่น หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 
 
 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที� { : สาํรองที�นั �งจา่ย {|, ~~~ บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน [ วนั) พรอ้มสง่สาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที� Z :ชาํระยอดสว่นที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า Z~ วนั   
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั 
หมายเหต ุ**บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�ผูเ้ดินทางตํ �ากว่า Z~ ทา่น*** 
 

กรณียกเลิก 

�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บรษิทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึg นจรงิ ณ วนันัgน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้
 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตั �วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทัgงหมดในทุกกรณี 
กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั9ง ทั9งนี9  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ได้
ว่าสามารถคืนเงินไดท้ั9งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ9 นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั  
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั9น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน
เปิดหอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
� กรณีเดินทางเป็นตั {วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื�อง สายการบินเติรก์เมนิสถาน ใหท่้านละ 1 ใบนํ9าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 
กระเป๋าถือขึ9 นเครื�อง (Hand carry)นํ9าหนักตอ้งไมเ่กิน a ก.ก.Yใบ  
อตัรานีg รวม 
�ค่าตั {วเครื�องบินไป-กลบั (ชั9นประหยดั) กรุงเทพฯ-  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 



              

 

    

 

�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ9ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
�ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
�ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
�ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW 
�แจกนํ9าดื�มวนัละ Y ขวด 
�ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาล |~~,~~~ บาท 
วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั9น”เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
�ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ � เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ a^ ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหม 
ทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ 
อตัรานีg ไม่รวม 

�ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%ภาษีหกั  ณ ที�จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
�ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรมY ใบ / ท่าน 
�ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น 3 ยูเอสดอลลา่ร ์USD  X 5 วนั  = 15 USD 
�ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น  2 ยูเอสดอลลา่ร ์USD X 5 วนั   = 10 USD 
�ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ  3 ยูเอสดอลลา่ร ์USD X 6 วนั = 18 USD รวมทัgงหมด 43 USD ตอ่ทา่นค่ะ  
หมายเหต ุ
�บริษัทขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไมถึ่ง PR ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ9 นตามจริง 
�ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตั {วเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้
เจา้หนา้ที�ของบริษัทฯทราบทุกครั9งก่อนทาํการออกตั {วทุกประเภทมิฉะนั9นทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ9 น
ในกรณีที�ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  
�รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ 
หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ9 นอยู ่ณ หนา้งานนั9นๆ 
�บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้
เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั9งหมดหรือบางส่วน 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
�ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรพัยสิ์นของตนเอง 



              

 

    

 

�เนื�องจากรายการทวัรนี์9 เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไมวา่กรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงินในทุกกรณี 

�ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั9น 
�เนื�องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑที์�ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตั {วก่อนเดินทาง PY วนั 
และเมื�อตั {วออกมาแลว้ จะไมส่ามารถ เปลี�ยนชื�อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั {วได ้ 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า d เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า Z หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ ** 
 
 
 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ทา่นไดท้าํการ
จองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 
 

 


