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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 

 ชมปรากฏการณท์างธรรมชาตอินัสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจกบัการลา่แสงเหนอื Aurora 

 สมัผสัประสบการณน์ ั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!! 
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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 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์                  อาหารเย็น 

 

08.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ

ประตู 4 เคาน์เตอร ์D ของสายการบินไทย Thai Airways เจา้หนา้ท่ีคอย

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า  

10.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย สายการบิน Thai Airways โดยเท่ียวบิน 

TG974 

17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐั

รสัเซีย (เวลาชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองเรียบรอ้ยแลว้ เดินทางรอรับสมัภาระเรียบรอ้ยจากน้ัน น าทา่นเดินทางสูใ่จ

กลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาที)    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ม้ือท่ี1) 

 หลงัทานอาหารค ่าน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

   ท่ีพกั :  Sunflower hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 
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วนัท่ีสอง         มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี – ถนนอารบตั – ละครสตัว ์        

                     อาหาร เชา้,เท่ียง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี2) 

น าทา่นเท่ียวชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 

เป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา เป็น

เ มือง ท่ี มีประชากรหนาแน่น ท่ี สุด ในยุ โรป จาก น้ัน น าท่าน เข้าชม 

พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สรา้งข้ึนมาพรอ้มกรุงมอส

โคว ์เป็นสถานท่ีเกา่แกท่ี่สุดของเมืองเคยเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอร์

สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของ

ประเทศ จากน้ัน น าทา่นสู่จตัุรสัวิหาร ถา่ยรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถ์

อนันันซิเอชัน่ โบสถอ์าร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชม โบสถ์

อสัสมัชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เชน่ การประกอบ

พิธีบรมราชาภิเษก ของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์จากน้ันชมระฆงัพระเจา้ซาร์สรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะ

สรา้งระฆงัใบใหญท่ี่สุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญพ่ระ

เจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ี่สุดในโลกท่ียงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั  (หากมีพิธีกรรม

ทางศาสนาโบสถอ์สัสัมชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) จากน้ัน น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin 

Armory) เป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ี

ดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ถึงชว่งตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 และเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรัพย ์

สมบติัของรัสเซียดว้ 

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร (ม้ือท่ี3)  

บ่าย น าทา่นชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมือง สรา้งดว้ย

หินแกรนิตและหินออ่น ตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็นลานหินโมเสกท่ีมีความ

สวยงาม เป็นเวทีศูนยก์ลางของเหตุการณส์ าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย

เชน่งานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมืองตา่งๆ สรา้งใน

สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแหง่น้ีใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานในชว่ง

เทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ ว ันชาติ ว ันแรงงาน และวันท่ีระลึก

สงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณใกล ้ๆ จตุัรัสแดงเป็นท่ีตัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรม

ท่ีสวยงามอีกดว้ยอยา่ง วิหารเซนตบ์าซิล (Saint Basil's Cathedral) 

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเ ซีย Postnik Yakovlev ถือเ ป็นหน่ึงใน

สญัลกัษณข์อง กรุงมอสโคว ์ประเทศ รัสเซีย สรา้งโดยกษัตริยอี์วานจอม
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โหด (Ivan the Terrible) เพ่ือฉลองชยัเหนือพวกมองโกลท่ีกรีทพัมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เม่ือปี 1552 ผลจากชยัชนะ

ครั้ง น้ีท าให ้ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผน่ ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะ

โกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 

จากน้ัน น าทา่นชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์ ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทาง

สถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากชว่งแรกสุดท่ีสตาลินข้ึนมา

เป็นผูน้ า  สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ี  น ามาตกแตง่ภายในสถานีน้ันเป็นลกัษณะของ Monumental art 

คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานปั้น รูปหลอ่ ภาพสลกั

นูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก จากน้ัน น าทา่นสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 

1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นน่ังเลน่ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย และยงัมีศิลปินมานั่งวาด

รูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย อิสระเลือกชม ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  (ม้ือท่ี4)  

                  หลงัทานอาหารเย็นน าทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการ

แสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ไมค่วรพลาด เชน่ สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 

กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบง่การ

แสดง ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาที พกั 15 นาที และชว่งหลงัอีก 45 

นาที จากน้ียงัมีบริการถา่ยรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย 

                  หมายเหตุ  : กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและบางครั้งการงดการแสดงไมมี่การแจง้ลว่งหนา้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงิน  

                   ท่ีพกั: Sunflower hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

    (ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดินทาง)  

วนัท่ีสาม       มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กิจกรรมตามหาแสงเหนือ                                             อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี5) 

08.00 น. จากนัน้ น าท่านเตรียมตวัเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว ์ (ระยะทาง46 กม./55นาที) เพ่ือน าท่านเดินทางสู่เมืองเมอร์

มงัสอ์อกเดินทางจากมอสโคว ์ โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี 

SU1320 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

 เดินทางถึงท่าอากาศยานเมอรม์งัส ์เมืองทา่ท่ีต ัง้อยูท่างตอนเหนือของรัสเซีย 

จากน้ันใหท้า่นรับสมัภาระและเดินทางเขา้สูใ่จกลางเมือง จากน้ัน น าทา่นเดิน

ทางเขา้สูต่วั เมืองเมอรม์งัส ์(ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมืองทา่ของรัฐเมอร์

มงัสห์รือมูร์มนัสค ์ออ๊บลาส Murmansk Oblast ตัง้อยูบ่ริเวณอา่วโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมุทรเป็น

เมืองท่ีอยูติ่ดกบัประเทศฟินแลนดแ์ละนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัในการมุง่หนา้สูเ่ขตอารค์ติก  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  (ม้ือท่ี6)  
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บ่าย น าทา่นเดินทางสุ ่เมืองโลโวซีโร่ (Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) 

ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอรม์งัส ์เป็นท่ีตัง้ของ หมู่บา้นซามิ (Sami Village) 

หมูบ่า้นเล็ก ๆ ของขาวชนเผา่ซามิ พาชมอาคารตา่ง ๆ ภายในหมูบ่า้น ทัง้ท่ี

เป็นท่ีอยูอ่าศยั และอาคารกระโจม เอนกประสงค ์โดยจะมีท่ีน่ังลอ้มรอบ ให ้

ชาวบา้นไดม้า สาธิต เลา่เร่ืองราววฒันธรรม ประเพณีตา่ง ๆ ของหมูบ่า้นน้ี 

นอกจากน้ี ภายในหมูบ่า้นยงัมีกิจกรรมมากมายให ้ทา่นไดเ้พลิดเพลิน อาทิ

การป้อนหญา้แหง้ใหก้วางเรนเดียร์, น่ังเล่ือนลากโดยสุนัขไซบี เรียนฮสัก้ี

แสนเช่ือง และข่ีสโนวโ์มบิลส าหรับคนท่ีชอบความเร็วและความต่ืนเตน้  และ

สัมผัสประสบการณ์นัง่รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน (Deer 

sledding) แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ 

(Snow village) ท่ีสร้างข้ึนจากหิมะทัง้หมด ท่ีมีการสร้างประติมากรรม

น ้าแข็ง เป็นรูปร่างตา่งๆท่ีสวยงาม มีทัง้อาคารรูปปั้น,โบถสน์ ้าแข็ง,อุโมงคน์ ้าแข็ง และเฟอร์นิเจอร์ตา่งๆ ใหท้า่นไดส้นุกต่ืนเตน้ 

กบัการขบัรถสโนวโ์มบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่ีทา่นสามารถขบัรถไปบนหิมะ ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ ่ซ่ึงเป็น

ประสบการณสุ์ดสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งย่ิง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  (ม้ือท่ี7)  

 ท่ีพกั: Azimut hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

  (ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดินทาง)  

                   หลงัจากเขา้ท่ีพกัแลว้ พรอ้มกนัท่ีล็อบบ้ีของโรงแรมเพ่ือน าทา่นเดินทางออกไป

ตาม ล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณอ์อโรร่า Northern Light อีกครั้ง

ซ่ึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองรองบน  ทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน 

โดยมกัจะเกิดข้ึนในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครั้งจะเรียกวา่ แสงเหนือ หรือ

แสงใตข้ึ้นอยูก่บัแหลง่ก าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติไม่สามารถหนดล่วงหน้าได้การเห็นแสงเหนือจึงไม่

สามารถยืนยนัไดว้่าจะเห็นหรือไม่ข้ึนอยู่กับ สภาพอากาศเอ้ืออ าานวยและความปลอดโปร่งของทอ้งฟ้าในเวลา

นัน้) 
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วนัท่ีส่ี         Husky farm – ชอ้ปป้ิง Local Market – สนามบินเมอรม์งัส ์– เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

                  อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี8) 

น าท่านเช็คเอา๊ทแ์ละออกจากท่ีพกั จากน้ัน น าทา่นเดินทางไปเย่ียมชมฟารม์

สุนัขฮสัก้ี ซ่ึงเป็นสถานท่ีเพาะพนัธุสุ์นัขและฝึกสุนัขฮัสก้ี และมีกิจกรรมสุนัข

ลากเล่ือนหรือ Husky Tours ฮสัก้ีเป็นสุนัขท่ีมีสายพนัธุม์า ยาวนานกวา่ 3,000 

ปี เพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบรรทุกส่ิงของ หรือเป็นพาหนะในพ้ืนท่ี ท่ีปกคลุมไปดว้ย

น ้าแข็งและหิมะ ฮสัก้ีจึงไดก้ลายมาเป็นสุนัขลากเล่ือนพนัธุแ์ท ้ท่ีมี ประสิทธิภาพ

ในการลากเล่ือนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเล่ือนทัง้หมด นอกจากน้ีสุนัข ลาก

เล่ือนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมชัเชอร์ (Musher) เป็นผูบ้งัคบัเล่ือนในการ 

แขง่ขนัแตล่ะครั้งจนแพร่หลายไปยงัหลายประเทศในแถบขัว่โลก หากในวนัท่ีเรา

เย่ียม ชมฟารม์มีหิมะมากพอ ทา่นยงัสามารถทดลองน่ังลากเล่ือนสุนัขไดอี้กดว้ย 

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 9) 

บ่าย          หลงัรับประทานอาหารกลางวนัน าทา่นไปยงั Local market ใหท้า่นไดอิ้สระ

เลือกชม ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากน้ัน น าทา่นออกเดินทางสู่สนามบินเมอรม์งัส์ เพ่ือน าท่านเดินทางสู่เมืองเซนตปี์

เตอรส์เบิรก์ ออกเดินทาง โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU6346*(สายการบินและเวลาบินอาจมี

การเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ) 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  (ม้ือท่ี10) 

                  ท่ีพกั: Park Inn Pribaltijskaya หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

    (ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดินทาง)  

วนัท่ีหา้      พิพิธภณัฑแ์อรมิ์ทาช -โบสถแ์ห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค  

                 หมู่บา้นพุชกิน                                                                       อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 11) 

              น าเขา้ชม พิพิธภณัฑ์แอรมิ์ทาช และ พระราชวงัฤดู

หนาว  (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER 

PALACE) พระราชวงัอนัย่ิงใหญท่ี่สรา้งข้ึนและ เปล่ียนแปลง

หลายครั้งจนถึงปี ค.ศ. 1732 สถาปนิกชาวอิตาเล่ียน, บาร์

โตโลมิโอ ฟรานเชสโก ราสเตรล่ี ออกแบบดูแลการกอ่สรา้ง

จนถึงปีค.ศ. 1754 ในรัชสมยัของพระนางแคทเธอร์  รีน 

มหาราชินีอดีตท่ีประทบัของ ซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบดว้ย

หอ้งตา่งๆ ถึง 1,057 หอ้ง มีบนัได 117 แห่ง เป็นท่ีเก็บสมบติัล า้คา่ของราชวงศ ์รวมทัง้สมบติัจากทั่วโลกมากมาย ชม
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ภาพเขียนของจิตรกรเอกชัน้เย่ียมของโลกมากมาย อาทิเชน่ ไมเคิล แองเจลโล, ลีโอนาโดดาร์วินช่ี, ราฟาเอล, แรมบร๊าน, 

เอลเกรโก,้ แวนโกะ๊ห,์ ปิกสัโซแ่ละศิลปินอ่ืนๆ รวมทัง้หอ้งส าคญัตา่งๆ รวมถึงหอ้งมาลาไคท้ ์  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 12)  

บ่าย จากน้ัน น าทา่นชม  โบสถแ์ห่งหยดเลือด (Church of the 

Savior on Spilled Blood) หรืออีกเรียกช่ือวา่ โบสถแ์ห่งการ

คืนชีพ (ระยะทาง 3.2 กม./10นาที) ตัง้อยูริ่มคลอง Griboedov 

เร่ิมตน้กอ่สรา้งเม่ือศตวรรษท่ี 17 ใชเ้วลากอ่นสรา้งยาวนานวา่ 

20 ปี สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 

สรา้งข้ึนเพ่ือร าลึกถึงพระบิดา หรือพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 

ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมบ์ริเวณน้ี ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแตง่อยา่งวิจิตร

บรรจงดว้ยฝีมือจิตรกรกวา่ 30 คน ตวัโบสถเ์ป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดัง้เดิม 

ประดบัประดาดว้ยโมเสจพรอ้มกบัรูปภาพโมเสจขนาดใหญย่กัษ์ จากน้ัน น า

ท่านชมดา้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็น

ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมือง St.Petersburg สร้างในปีค.ศ. 1703 เป็น

อนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ย  ศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเ้ป็น

ป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตัง้อยู ่บน เกาะวาซิลเยฟสก้ี 

(Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินกอ่อิฐ 

สว่นวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิมสรา้ง

ข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1712 ดว้ยการออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้ง

เสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตัง้ช่ือวิหารแหง่น้ีเพ่ือเป็นเกียรติแด่

นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลดเ์พ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของ

ยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง กอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและ

หา้มสรา้งส่ิงกอ่สรา้งใดสูงกวา่ ภายในท าการตกแตง่ดว้ยศิลปะบารอกซ่ึง

นับวา่แตกตา่ง กบัโบสถค์ริสตอ์อร์โทดอกซท์ ั่วไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ี

เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเป็น

องคแ์รก จนกระทั่งถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์ จากน้ัน น าทา่น

ถ่าย รูปด ้านนอกกับ  มหาวิหารเซนต์ไอแซค  (SAINT ISAAC’S 

CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีต

วิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงตอ่มาไดร้ับการปรับปรุงเป็นโบสถหิ์น และถูกสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมยั

พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ท่ีปรารถนาจะใหวิ้หารแหง่น้ีเป็นวิหารท่ีมีความย่ิงใหญท่ี่สุดของโลก พระองคจึ์งทุม่เททัง้ก  าลงัคน

และก าลงัทรัพยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผน่ปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหิน

ออ่น, และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถึง 40 ปี จากน้ัน น าทา่นเดินทางไปยงั พระราชวงัแคทเธอรีน 

(CATHERINE PALACE) หรือหมูบ่า้น พุชก้ิน (PUSHKIN VILLAGE) และบอ่ยครั้งท่ีถูกเรียกวา่ “หมู่บา้น พระเจา้

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

ซาร”์ เพราะท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีพระเจา้เซนต ์ปีเตอร์มหาราชทรง พระราชทานท่ีดินแกพ่ระนางแคทเธอรีนซ่ึงเมืองน้ีถูกเปล่ียนช่ือ

เพ่ือเป็นอนุสรณแ์กก่วีเอกพุชก้ิน ในปีค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผูน้ี้เคยผา่นการศึกษาในโรงเรียนท่ีเมืองแหง่น้ี ตวัพระราชวงั

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียนผูท่ี้มี ช่ือเสียง พระราชวงั แหง่น้ีมีความสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัใดๆ ใน

โลก อิสระใหท้า่นเดินชมสวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (ม้ือท่ี13) 

                  ท่ีพกั: Park Inn Pribaltijiskaya หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

    (ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดินทาง)  

วนัท่ีหก        Saspan train – กรงุมอสโคว-์ อิสระชอ้ปป้ิงท่ี OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  

                 อาหารเชา้,เท่ีอง,เย็น 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี14) 

09.00 น.     จากนัน้ น าท่านออกเดินทางสู่สถาณีรถไฟ เพ่ือน าท่านเดินทาง  กลบัสู่

กรงุมอสโคว ์

                    ออกเดินทางจากเซนตปี์เตอรส์เบิรก์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train 

เลขท่ี757* ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง (การเดินรถไฟและเวลา

ออกเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบั

ช่วงเวลาและสภาพอากาศ)* 

กลางวนั เดินทางถึงมอสโคว ์ รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  (ม้ือท่ี 

15)  

บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระช ้

อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย  อาทิ เช่น BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, 

ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

    สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์

เพ่ือเชคอินเดินทางกลบัประเทศไทย 

18.40 น.  ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai  

Airways เท่ียวบินท่ี TG975 

 

วนัท่ีเจ็ด          ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  

07.30 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 
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หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดเป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางครัง้น้ีจะตอ้งมีจานวน 25 ท่านข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาคา่บริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง25ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดินทางตอ่) โดยทางบริษทัจะท าการ

แจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  

3.กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรุณาสง่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดินทาง  

**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลับ*) กรุณา

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้ริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและดา่นตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมืองทา่น**

กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลือ กรณีท่ีทา่นเดินทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายช่ือคู ่

นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ**กรณีเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถา้แจง้หลังจาก

เจา้หนา้ท่ีออกเอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในสว่นน้ี 

5.การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์  าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน 

ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน  รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส้ิน 
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.อตัราค่าบริการน้ีรวม  

1. คา่ต ัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเล่ือนวนัได)้ 

2. คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐานหรือระดบัใกลเ้คียงกนั 4 ดาว ส าหรับพกัหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรมไมมี่หอ้ง 

TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีคา่ใชจ้า่ยหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิม) 

หมายเหตุเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรม 

- เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่ง

ประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรมในรัสเซียไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดินทาง จะไดห้อ้งพกั

ประเภท หอ้งคูแ่บบไมมี่เตียงเสริม 

- โรงแรมในรัสเซียสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูต ่า  

- กรณีท่ีมีงาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนจากราคาขายและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ย

เมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม ซ่ึงหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สายการบินไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 กิโลกรมั ถือข้ึนเคร่ืองได ้7กิโลกรมั และคา่ประกนัวินาศ

ภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกินทา่นตอ้งเสียคา่ปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน

ทา่นละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรพัยสิ์นส่วนตวั กรณีเกิดความ

เสีย บริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบได)้ 

7.อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม  

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และพนกังานขบัรถ  45 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง 
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8.คา่วีซา่และบริการตา่งๆ ส าหรบัหนงัสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ตอ้งท าวีซ่ารสัเซีย 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบริษัท  ฯ 

และเม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิมหากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย

อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดินทาง มิฉะน้ัน 

บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

12. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางทอ่งเท่ียว ตามพ.ร.บ . 

การทอ่งเท่ียว เทา่นั้น ไมไ่ดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และทางบริษทัฯถือ

วา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์   (ทา่นสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหวา่งการเดินทางไดจ้ากบริษัท

ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
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14. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 

15. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

16. กรณีทา่นใสห่นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร์  หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส้ิน 
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