
TG201 RUSSIA EP2 ทวัรร์สัเซยี ตามลา่หาแสงเหนอื เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7วนั 5คนื  

 

Russia ทวัรร์สัเซยี ตามลา่หาแสงเหนอื EP2. 7วนั 5คนื 
 

รสัเซยี มอสโคว ์เมอรม์งัส ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 
 

ตามลา่เเสงเหนอืทีเ่มอรม์งัส ์รสัเซยีเเบบไมง่อ้วซีา่ คร ัง้หนึง่
ในชวีติกบัการสมัผสัความหนาวเย็นสดุข ัว้กบัอณุหภมูติดิลบ 
และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงามแหง่ทีด่นิแดน
หลงัมา่นเหล็กเเละตืน่ตาตืน่ใจของการตามลา่เเสงเหนอื 

Aurora Hunting ทีป่ระเทศ สหพนัธรฐัรสัเซยี (Russian 
Federation) 

โปรแกรมพเิศษสดุเทีย่วครบจดัเต็ม รวมทกุไฮไลท!์!! 

เยอืนเมอืงมอสโคว ์เมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี ศนูยก์ลางท ัง้ทางเศรษฐกจิ 
การเงนิ และการศกึษา ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่
ประทบัของพระเจา้ซาร ์ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ที ่วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's 
Cathedral) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามโดมหวัหอม ชมปรากฏการณท์างธรรมชาตอินั
สวยงามและตืน่ตาตืน่ใจกบัการลา่แสงเหนอื Aurora สมัผสัประสบการณน์ ัง่รถ
เทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น (Deer sledding) แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิตืน่เตน้
กบัการขบัสโนโมบวิ (Snow mobile) ตะลยุหมิะ ชมพพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช ทีเ่ก็บ



รวมรวมงานศลิปะล า้คา่ของโลก ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE 
PALACE) น าทา่นน ัง่รถไฟดว่น (Sapsan Train) จากเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
(St. Petersburg) สูเ่มอืงมอสโคว(์Moscow) อสิระชอ้ปป้ิง OUTLET VILLAGE 
BELAYA DACHA 

พเิศษ!! ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไ่มค่วร
พลาด!! 

บนิหร ูบนิตรง สะสมไมล ์50% สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสาย
การบนิไทย THAI AIRWAYS 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

2  
มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– ถนนอารบตั – ละครสตัว ์

3  
มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กจิกรรมตามหาแสงเหนอื 

4  
Husky farm – ชอ้ปป้ิง Local Market – สนามบนิเมอรม์งัส ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

5  พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช -โบสถแ์หง่หยดเลอืด - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวหิารเซนตไ์อแซค – หมูบ่า้น
พชุกนิ 

6  
Saspan train – กรงุมอสโคว-์ อสิระชอ้ปป้ิงที ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

7  
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

13 - 19 Feb 2019  67,900  67,900 67,900 15,000 13,900 

27 Feb - 05 Mar 2019  67,900  67,900 67,900 15,000 13,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

08.00 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศประต ู4 เคานเ์ตอร ์D ของ
สายการบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

10.50 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี สายการบนิ Thai Airways 
โดยเทีย่วบนิ TG974 

17.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กวา่ประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสัมภาระเรยีบรอ้ยจากนัน้ นํา
ทา่นเดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาท)ี      

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 
หลังทานอาหารค่ํานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั : Sunflower hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนั

ที ่2 มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– ถนนอารบตั – ละครสตัว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 
นําทา่นเทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นเมอืงศนูยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ 
การเงนิ และการศกึษา เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป จากนัน้ นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand 
Kremlin Palace) สรา้งขึน้มาพรอ้มกรงุมอสโคว ์เป็นสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเคยเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุ
พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่ับรอง
แขกระดับประมขุของประเทศ จากนัน้ นําทา่นสูจ่ตัรุสัวหิาร ถา่ยรปูกับโบสถอ์ัสสัมชญั โบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจล
ไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชม โบสถอ์ัสสัมชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีสํ่าคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทีสํ่าคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรม
ราชาภเิษก ของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารส์รา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบ
ใหญท่ีส่ดุในโลกเพือ่นําไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทําใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซารท์ีม่ ี
ความตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลกทียั่งไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนา
โบสถอ์ัสสัมชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) จากนัน้ นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) เป็น
ทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของ
รัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และเป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง
รัสเซยีดว้ย 

เทีย่

ง  

รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที3่) 

บา่ย  นําทา่นชมจัตรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิออ่น ตอกลงบนพืน้จนกลายเป็น
ลานหนิโมเสกทีม่คีวามสวยงาม เป็นเวทศีนูยก์ลางของเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีเชน่งานเฉลมิฉลองทาง
ศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืงตา่งๆ สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่หง่นีใ้ชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานในชว่ง
เทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตรุัสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามอกีดว้ยอยา่ง วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีัน
สวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ถอืเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของ กรงุ
มอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดยกษัตรยิอ์วีานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพือ่ฉลองชยัเหนอืพวกมองโกลทีก่รทีัพมาจน
เมอืงคาซาน (Kazan) เมือ่ปี 1552 ผลจากชยัชนะครัง้ นีทํ้าให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผน่ ชมหอ
นาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีทํ่ามาจากทับทมิ น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่
พรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 จากนัน้ นําทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ถอืไดว้า่มคีวามสวยงาม
มากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ีความสวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมี
จุดเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตาลนิขึน้มาเป็นผูนํ้า  สหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที ่นํามาตกแตง่ภายในสถานี
นัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ ซึง่จะสือ่ออกมา
ในรปูของงานปัน้ รปูหลอ่ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนัน้ นําทา่นสู่ ถนนอารบตั (Arbat 
Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ รา้นอาหาร
ตา่งๆมากมาย และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย อสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที4่) 
หลังทานอาหารเย็นนําทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก 
ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดง ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 
45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนียั้งมบีรกิารถา่ยรปูกับสัตวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 
 
หมายเหต ุ : กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิ 

ทีพ่กั: Sunflower hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 



วนัที ่3 
มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กจิกรรมตามหาแสงเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

08.00 น.  จากนัน้ นําทา่นเตรยีมตัวเดนิทางสู่ สนามบนิมอสโคว ์(ระยะทาง46 กม./55นาท)ี เพือ่นําทา่นเดนิทางสู่

เมอืงเมอรม์งัสอ์อกเดนิทางจากมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที่ SU1320 *(สายการบนิ
และเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานเมอรม์งัส ์เมอืงทา่ทีตั่ง้อยูท่างตอนเหนอืของรัสเซยี จากนัน้ใหท้า่นรับสัมภาระและ
เดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืง จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สูตั่ว เมอืงเมอรม์งัส ์(ระยะทาง 23 กม./30นาท)ี เมอืง
ทา่ของรัฐเมอรม์ังสห์รอืมรูม์ันสค ์ออ๊บลาส Murmansk Oblast ตัง้อยูบ่รเิวณอา่วโคลา Kola Bay โดยมแีหลมโค
ลายืน่ไปในมหาสมทุรเป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกับประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงทา่ทีสํ่าคัญในการมุง่หนา้สู่

เขตอารค์ตกิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที6่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสุ ่เมอืงโลโวซโีร ่(Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอรม์ังส ์
เป็นทีต่ัง้ของ หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ของขาวชนเผา่ซาม ิพาชมอาคารตา่ง ๆ ภายในหมูบ่า้น 
ทัง้ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัย และอาคารกระโจม เอนกประสงค ์โดยจะมทีีน่ั่งลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้า สาธติ เลา่
เรือ่งราววัฒนธรรม ประเพณีตา่ง ๆ ของหมูบ่า้นนี ้นอกจากนี ้ภายในหมูบ่า้นยังมกีจิกรรมมากมายให ้ทา่นได ้
เพลดิเพลนิ อาทกิารป้อนหญา้แหง้ใหก้วางเรนเดยีร์, น ัง่เลือ่นลากโดยสนุขัไซบ ีเรยีนฮสักีแ้สนเชือ่ง และขีส่
โนวโ์มบลิส าหรบัคนทีช่อบความเร็วและความตืน่เตน้  และสมัผสัประสบการณน์ ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีร ์

ลากเลือ่น (Deer sledding) แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิจากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงหมิะ (Snow village) 
ทีส่รา้งขึน้จากหมิะทัง้หมด ทีม่กีารสรา้งประตมิากรรมน้ําแข็ง เป็นรปูรา่งตา่งๆทีส่วยงาม มทีัง้อาคารรปูปัน้ ,โบถส์

น้ําแข็ง,อโุมงคน้ํ์าแข็ง และเฟอรน์เิจอรต์า่งๆ ใหท้า่นไดส้นกุตืน่เตน้ กบัการขบัรถสโนวโ์มบลิ (Snow 
mobile) ตะลยุหมิะ ทีท่า่นสามารถขับรถไปบนหมิะ ลานน้ําแข็งกวา้งใหญ ่ซึง่เป็นประสบการณ์สดุสนุกและเรา้
ใจเป็นอยา่งยิง่ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที7่) 
 
ทีพ่กั: Azimut hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
หลังจากเขา้ทีพ่ักแลว้ พรอ้มกันทีล็่อบบีข้องโรงแรมเพือ่นําทา่นเดนิทางออกไปตาม ลา่หาแสงเหนอื หรอื 
ปรากฏการณอ์อโรรา่ Northern Light อกีครัง้ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีม่แีสงเรอืงรอง
บน  ทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะเกดิขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรยีกวา่ แสงเหนอื หรอืแสง
ใตข้ึน้อยูก่ับแหลง่กําเนดิ (ปรากฏการณ์แสงเหนอืเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถหนดลว่งหนา้ไดก้าร
เห็นแสงเหนอืจงึไมส่ามารถยนืยันไดว้า่จะเห็นหรอืไมข่ึน้อยูก่ับ สภาพอากาศเอือ้อําานวยและความปลอดโปรง่
ของทอ้งฟ้าในเวลานัน้) 

 

วนัที ่4 
Husky farm – ชอ้ปป้ิง Local Market – สนามบนิเมอรม์งัส ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 
นําทา่นเช็คเอา๊ทแ์ละออกจากทีพั่ก จากนัน้ นําทา่นเดนิทางไปเยีย่มชมฟารม์สนุขัฮสักี ้ซึง่เป็นสถานที่
เพาะพันธุส์นัุขและฝึกสนัุขฮัสกี ้และมกีจิกรรมสนุขัลากเลือ่นหรอื Husky Tours(ไมร่วมในคา่ทวัร)์ ฮัสกี้
เป็นสนัุขทีม่สีายพันธุม์า ยาวนานกวา่ 3,000 ปี เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบรรทกุสิง่ของ หรอืเป็นพาหนะในพืน้ที ่ที่
ปกคลมุไปดว้ยน้ําแข็งและหมิะ ฮัสกีจ้งึไดก้ลายมาเป็นสนัุขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้ทีม่ ีประสทิธภิาพในการลากเลือ่น
สงูสดุในบรรดาสนัุขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนีส้นัุข ลากเลือ่นยังเป็นกฬีายอดนยิม โดยมมีัชเชอร ์(Musher) 
เป็นผูบั้งคับเลือ่นในการ แขง่ขันแตล่ะครัง้จนแพรห่ลายไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวันทีเ่ราเยีย่ม 
ชมฟารม์มหีมิะมากพอ ทา่นยังสามารถทดลองน่ังลากเลือ่นสนัุขไดอ้กีดว้ย จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง
กลับ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) 

บา่ย  หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทา่นไปยัง Local market ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
จากนัน้ นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอรม์งัส ์เพือ่นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ออก
เดนิทาง โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที่ SU6346*(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง
ตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับชว่งเวลาและสภาพอากาศ) 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที1่0) 
ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

  

 

วนัที ่5 พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช -โบสถแ์หง่หยดเลอืด - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวหิารเซนตไ์อแซค – 
หมูบ่า้นพชุกนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 
นําเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช และ พระราชวงัฤดหูนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & 
WINTER PALACE) พระราชวังอันยิง่ใหญท่ีส่รา้งขึน้และ เปลีย่นแปลงหลายครัง้จนถงึปี ค.ศ. 1732 สถาปนกิ
ชาวอติาเลีย่น, บารโ์ตโลมโิอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี ่ออกแบบดแูลการกอ่สรา้งจนถงึปีค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของ
พระนางแคทเธอร ์ รนี มหาราชนิอีดตีทีป่ระทับของ ซารแ์หง่รัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ถงึ 1,057 หอ้ง มี
บันได 117 แหง่ เป็นทีเ่ก็บสมบัตล้ํิาคา่ของราชวงศ ์รวมทัง้สมบัตจิากทั่วโลกมากมาย ชมภาพเขยีนของจติรกร
เอกชัน้เยีย่มของโลกมากมาย อาทเิชน่ ไมเคลิ แองเจลโล, ลโีอนาโดดารว์นิชี,่ ราฟาเอล, แรมบรา๊น, เอลเกรโก ้
, แวนโกะ๊ห,์ ปิกัสโซแ่ละศลิปินอืน่ๆ รวมทัง้หอ้งสําคัญตา่งๆ รวมถงึหอ้งมาลาไคท้์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12)  

บา่ย  นําทา่นชม โบสถแ์หง่หยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) หรอือกีเรยีกชือ่วา่ โบสถ์
แหง่การคนืชพี (ระยะทาง 3.2 กม./10นาท)ี ตัง้อยูร่มิคลอง Griboedov เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่17 ใช ้

เวลากอ่นสรา้งยาวนานวา่ 20 ปี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 สรา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึพระ
บดิา หรอืพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ซึง่ถกูลอบปลงพระชนมบ์รเิวณนี ้ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติร
บรรจงดว้ยฝีมอืจติรกรกวา่ 30 คน ตัวโบสถเ์ป็นงานศลิปะแบบรัสเซยีดัง้เดมิ ประดับประดาดว้ยโมเสจพรอ้มกับ
รปูภาพโมเสจขนาดใหญยั่กษ์ จากนัน้ นําทา่นชมดา้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) 
เป็นสิง่กอ่สรา้งแรกสดุของเมอืง St.Petersburg สรา้งในปีค.ศ.1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนอืสวเีดน 
ดว้ย  ศลิปะแบบบารอกเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศกึรกุราน ตัง้อยูบ่น เกาะวาซลิเยฟสกี ้
(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรปูทรงหกเหลีย่ม กําแพงเป็นหนิกอ่อฐิ สว่นวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์
(Peter-and-Paul-Fortress) เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1712 ดว้ยการออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จ
ในวันที ่29 มถินุายน ค.ศ. 1733 ตัง้ชือ่วหิารแหง่นีเ้พือ่เป็นเกยีรตแิดนั่กบญุปีเตอร ์และนักบญุปอลดเ์พือ่เป็นการ

เผยแพรศ่าสนา ความสงูของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิง่ กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุของเมอืงและหา้ม
สรา้งสิง่กอ่สรา้งใดสงูกวา่ ภายในทําการตกแตง่ดว้ยศลิปะบารอกซึง่นับวา่แตกตา่ง กับโบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซ์

ทั่วไปและวหิารแหง่นียั้งเป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก 
จนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์จากนัน้ นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกับ มหาวหิารเซนตไ์อแซค 
(SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ.1712 โดยมโีดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อ
แซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ตอ่มาไดรั้บการปรับปรงุเป็นโบสถห์นิ และถกูสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมัยพระ
เจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิารแหง่นีเ้ป็นวหิารทีม่คีวามยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก พระองคจ์งึทุม่เททัง้
กําลังคนและกําลังทรัพยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องคําแผน่ปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิาร
ประดับประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี จากนัน้ นําทา่นเดนิทาง
ไปยัง พระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE) หรอืหมูบ่า้น พชุกิน้ (PUSHKIN VILLAGE) 
และบอ่ยครัง้ทีถ่กูเรยีกวา่ “หมูบ่า้น พระเจา้ซาร”์ เพราะทีน่ีเ่ป็นเมอืงทีพ่ระเจา้เซนต ์ปีเตอรม์หาราชทรง 
พระราชทานทีด่นิแกพ่ระนางแคทเธอรนีซึง่เมอืงนีถ้กูเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นอนุสรณ์แกก่วเีอกพชุกิน้ ในปีค.ศ.1937 
เพราะกวเีอกผูน้ีเ้คยผา่นการศกึษาในโรงเรยีนทีเ่มอืงแหง่นี ้ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1756 โดยสถาปนกิ
ชาวอติาเลีย่นผูท้ีม่ ีชือ่เสยีง พระราชวัง แหง่นีม้คีวามสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังใดๆ ในโลก อสิระใหท้า่นเดนิชม
สวนอันรม่รืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอัธยาศัย 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่3) 
 
ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijiskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 
Saspan train – กรงุมอสโคว-์ อสิระชอ้ปป้ิงที ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4) 

09.00 น.  จากนัน้ นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถาณีรถไฟ เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุมอสโคว ์
ออกเดนิทางจากเซนตปี์เตอรส์เบริก์โดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan train เลขที7่57* ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช ัว่โมง (การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมให้
สอดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

กลางวัน  เดนิทางถงึมอสโคว ์รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่15)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย  อาท ิเชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยาน โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์เพือ่เชคอนิเดนิทางกลบั
ประเทศไทย 

18.40 น.  ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG975 

 

วนัที ่7 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

07.30 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท
จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**สําคัญ** สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) กรณุา
ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง

ทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น 



กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง 
มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี ้

5.การยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์ เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร

และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุป๊เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรมไมม่ี
หอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) 
ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรมในรัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะ

ไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูต่ํิา 

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ
ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้  

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ  45 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

8.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 



หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน

ได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได  ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และ
ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพในระหวา่งการ

เดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 


