
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13865 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

TG812 : RUSSIA ทวัรร์สัเซยี มอสโคว ์เมอรม์งัส ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 7วนั5คนื 

☆Russia ตามลา่หาแสงเหนอื 7วนั5คนื☆ 

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 

 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 

ราคา 15,000 บาท 

12,000 30 
 

20-26 พฤศจกิายน 62 
69,900 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 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์                  อาหารเย็น 

 
07.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศประต ู4 เคานเ์ตอร ์D ของสาย

การบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี สายการบนิ Thai Airways โดย
เทีย่วบนิ TG974  
16.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กว่าประเทศไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสมัภาระเรยีบรอ้ยจากนัน้ น าท่าน
เดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาท)ี    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่( 
 หลังทานอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

http://bit.ly/2NMk5YE


  ทีพ่กั :  Sunflower hotel / ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง       มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– ถนนอารบตั – ละครสตัว ์        

                                                                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่( 

น าท่านเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) 
เมืองหลวงของประ เทศ รัสเซีย  เ ป็นเมือง
ศูนยก์ลางของประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเงนิ 
และการศกึษา เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น
ที่ สุ ด ใ น ยุ โ ร ป  จ า ก นั้ น  น า ท่ า น เ ข ้า ช ม
พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin 
Palace) สรา้งขึน้มาพรอ้มกรุงมอสโคว์ เป็น
สถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับ
ของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจา้
ซาร์ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์
สเบริ์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่
รับรองแขกระดับประมขุของประเทศ จากนัน้ น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) เป็น
ทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของรัสเซยี ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคี่าทีด่ี
ทีสุ่ดของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และเป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บ
รวบรวมทรัพยส์มบัตขิองรัสเซยีดว้ย น าท่านชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ย
หนิแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกที่มีความสวยงาม เป็นเวทีศูนย์กลางของ
เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีเชน่งานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืงต่างๆ 
สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นสถานทีจ่ัด
งานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันที่
ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามอกีดว้ยอย่าง วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's 
Cathedral)ชมดา้นนอก ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสัน
สวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี 
Postnik Yakovlev ถอืเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของ กรุงมอสโคว ์ประเทศ 
รัสเซยี สรา้งโดยกษัตรยิอ์วีานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพือ่ฉลอง
ชยัเหนือพวกมองโกลทีก่รทีัพมาจนเมอืงคาซาน (Kazan) เมือ่ปี 1552 
ผลจากชัยชนะครัง้ นี้ท าให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็น
ปึกแผน่ ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก
ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่( 

บา่ย น าท่านเที่ยวชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Moscow Metropolitan) เป็นสถานีรถไฟใตด้นิเป็น

สิง่ก่อสรา้งที่ชาวรัสเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่

ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอัน

สวยงามอนัเป็นเสน่หด์งึดูดใหนั้กท่องเทีย่วมาเยีย่มชมเนื่องจากการตกแต่ง

ของแตล่ะสถานทีีต่า่งกนัดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ และหนิ

ออ่น จากนัน้ น าท่านสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาว

ประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้น

น่ังเล่น รา้นอาหารต่างๆมากมาย และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูป

ลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ใหท้่านอสิระเลอืกชม ชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

                  หลังทานอาหารเย็นน าท่าน ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการ

แสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด เชน่ สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 

กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชพี แบ่งการ

แสดง ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 

นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย 

                  หมายเหต ุ : กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิ หรอื อาจจะเปลีย่นจากชมละครสัตวเ์ป็น ล่องเรอื Radisson Cruise ชมสองฝ่ังแมน่ ้า Moskva 

ซึง่เป็นแมน่ ้าสายหลักส าคัญของกรงุมอสโคว ์



 ทีพ่กั: Sunflower hotel /ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

    (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีส่าม       มอสโคว ์– เมอรม์งัส ์– กจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่( 
08.00 น. น าทา่นเตรยีมตวัเดนิทางสู ่สนามบนิมอสโคว ์(ระยะทาง46 กม./55นาท)ี เพือ่น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมอร์

มงัสอ์อกเดนิทางจากมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1320 
 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
ใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

 เดนิทางถงึท่าอากาศยานเมอรม์งัส ์เมืองท่าที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
รัสเซยี จากนัน้ใหท้่านรับสัมภาระและเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืง จากนัน้ น า
ท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว เมอืงเมอรม์งัส ์(ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมอืงท่า
ของรัฐเมอรม์งัสห์รอืมรูม์นัสค ์อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตัง้อยูบ่รเิวณอา่ว
โคลา Kola Bay โดยมแีหลมโคลายืน่ไปในมหาสมุทรเป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกับ
ประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย ์ซึง่เป็นเมอืงท่าที่ส าคัญในการมุ่งหนา้สู่เขต
อารค์ตกิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่(  
บา่ย น าท่านเดนิทางสุ่ เมอืงโลโวซโีร ่(Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) 

ตั ้งอยู่ทางตอนใตข้องเมอร์มงัส์ เป็นที่ตั ้งของ หมู่บ ้านซามิ (Sami 
Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ของขาวชนเผ่าซาม ิ พาชมอาคารต่าง ๆ ภายใน
หมูบ่า้น ทัง้ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัย และอาคารกระโจม เอนกประสงค ์โดยจะมทีีน่ั่ง
ลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้า สาธติ เล่าเรือ่งราววัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของ
หมู่บา้นนี้ นอกจากนี้ ภายในหมู่บา้นยังมีกจิกรรมมากมายให  ้ ท่านได ้
เพลดิเพลนิ อาทกิารป้อนหญา้แหง้ใหก้วางเรนเดยีร,์ น่ังเลือ่นลากโดยสนัุขไซ
บ ี เรยีนฮัสกีแ้สนเชือ่ง และขีส่โนวโ์มบลิส าหรับคนทีช่อบความเร็วและความ
ตื่นเตน้  และสมัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น 
(Deer sledding) แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิและใหท้่านไดส้นุกตืน่เตน้ กับการ
ขบัรถสโนวโ์มบลิ (Snow mobile) ตะลุยหมิะ ทีท่่านสามารถขับรถไปบน
หมิะ ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ ่ซึง่เป็นประสบการณ์สดุสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิง่
(การน ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีร ์และ Snow mobile จะขึน้กบัสภาพ
อากาศและความหนาของหมิะ ถา้ความหนาของหมิะนอ้ยไม่สามารถ
เลน่ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ( 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที7่(  
 ทีพ่กั: Azimut hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
                   หลังจากเขา้ที่พักแลว้ พรอ้มกันที่ล็อบบี้ของ

โรงแรมเพือ่น าทา่นเดนิทางออกไปตาม ลา่หาแสง
เหนอื หรอื ปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern 
Light อกีครัง้ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่
มแีสงเรอืงรองบน  ทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดย
มักจะเกดิขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะ
เ รี ย ก ว่ า  แส ง เ หนื อ  ห รือ แส ง ใต ้ขึ้น อยู่ กั บ
แหล่งก าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถ
ก าหนดล่วงหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนอืจงึไม่
สามารถยนืยนัไดว้่าจะเห็นหรอืไม่ข ึน้อยู่กบั 
สภาพอากาศเอือ้อ าานวยและความปลอดโปรง่
ของทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้( 

 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่( 

น าทา่นเช็คเอ๊าทแ์ละออกจากทีพ่กั จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปเยีย่มชม

ฟารม์สนุขัฮสักี ้ซ ึง่เป็นสถานทีเ่พาะพันธุส์นัุขและฝึกสนัุขฮสักี ้เป็นสนัุขทีม่ี

สายพันธุม์า ยาวนานกว่า 3,000 ปี เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบรรทุกสิง่ของ 

หรอืเป็นพาหนะในพืน้ที ่ ทีป่กคลุมไปดว้ยน ้าแข็งและหมิะ ฮัสกีจ้งึไดก้ลาย

มาเป็นสนัุขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้ที่ม ี ประสทิธภิาพในการลากเลือ่นสูงสุดใน



บรรดาสนัุขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนี้สนัุข ลากเลือ่นยงัเป็นกฬีายอดนยิม โดยมมีชัเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้ังคับ

เลือ่นในการ แขง่ขนัแตล่ะครัง้จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวนัทีเ่ราเยีย่ม ชมฟารม์มี

หมิะมากพอหรอืทางฟารม์พรอ้ม ทา่นยงัสามารถทดลองน ัง่ลากเลือ่นสุนขัไดอ้กีดว้ย จนสมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางกลับ   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9( 

บา่ย          หลังรับประทานอาหารกลางวันน าท่านไปยัง Local market ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

จากนั้น น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิเมอรม์งัส ์เพือ่น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ออก

เดนิทาง โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU6346*(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ( 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที1่0) 

                  ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีห่า้         พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช -พระราชวงัแคทเธอรนี -โบสถแ์หง่หยดเลอืด - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์–  
                    มหาวหิารเซนตไ์อแซค                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

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

WINTER PALACE) พระราชวังอนัยิง่ใหญท่ีส่รา้งขึน้
และ เปลี่ยนแปลงหลายครัง้จนถงึปี ค.ศ. 1732 
สถาปนกิชาวอติาเลีย่น, บารโ์ตโลมโิอ ฟรานเชสโก 
ราสเตรลี ่ออกแบบดแูลการกอ่สรา้งจนถงึปีค.ศ. 1754 
ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอร์  รนี มหาราชนิีอดตีที่
ประทับของ ซารแ์หง่รัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ถงึ 
1,057 หอ้ง มบีันได 117 แห่ง เป็นทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าค่า
ของราชวงศ ์ รวมทัง้สมบัตจิากทั่วโลกมากมาย ชม
ภาพเขียนของจติรกรเอกชัน้เยี่ยมของโลกมากมาย 
อาทเิชน่ ไมเคลิ แองเจลโล, ลโีอนาโดดารว์นิชี,่ ราฟา
เอล, แรมบร๊าน, เอลเกรโก,้ แวนโก๊ะห,์ ปิกัสโซแ่ละ
ศลิปินอืน่ๆ รวมทัง้หอ้งส าคัญตา่งๆ รวมถงึหอ้งมาลาไคท้ ์  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12(  
บา่ย น าท่านเดินทางไปยัง พระราชวงัแคทเธอรีน (CATHERINE 

PALACE) หรอืหมู่บา้น พุชกิน้ (PUSHKIN VILLAGE) และ
บอ่ยครัง้ทีถู่กเรยีกว่า “หมูบ่า้น พระเจา้ซาร”์ เพราะทีน่ี่เป็นเมอืงที่
พระเจา้เซนต ์ปีเตอรม์หาราชทรง พระราชทานทีด่นิแกพ่ระนางแคท
เธอรีนซึง่เมอืงนี้ถูกเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิน้ ในปี
ค.ศ. 1937 เพราะกวเีอกผูน้ี้เคยผ่านการศกึษาในโรงเรยีนทีเ่มอืงแห่ง
นี ้ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนกิชาวอติาเลีย่นผู ้
ทีม่ ีชือ่เสยีง พระราชวัง แหง่นีม้คีวามสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังใดๆ ใน
โลก อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืช ้

อปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้ น าท่านชมโบสถแ์ห่ง
หยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) หรอือกี
เรยีกชือ่วา่ โบสถแ์หง่การคนืชพี (ระยะทาง 3.2 กม./10นาท)ี ตัง้อยูร่มิ
คลอง Griboedov เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่17 ใชเ้วลากอ่นสรา้ง
ยาวนานวา่ 20 ปี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 
สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึพระบดิา หรอืพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ซึง่ถูก
ลอบปลงพระชนมบ์รเิวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติร
บรรจงดว้ยฝีมอืจติรกรกว่า 30 คน ตัวโบสถเ์ป็นงานศลิปะแบบรัสเซยี
ดัง้เดมิ ประดับประดาดว้ยโมเสจพรอ้มกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญ่
ยักษ์ จากนัน้ น าท่านชมดา้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์
(Peter And Paul) เป็นสิง่กอ่สรา้งแรกสดุของเมอืง St.Petersburg 
สรา้งในปีค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ย  
ศลิปะแบบบารอกเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศกึรุกราน 
ตัง้อยูบ่น เกาะวาซลิเยฟสกี ้(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรง
หกเหลี่ยม ก าแพงเป็นหนิก่ออฐิ ส่วนวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์
(Peter-and-Paul-Fortress)ชมดา้นนอก เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 
1712 ดว้ยการออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จใน
วันที่ 29 มถิุนายน ค.ศ.1733 ตัง้ชือ่ว ิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่



นักบญุปีเตอร ์และนักบญุปอลดเ์พือ่เป็นการเผยแพรศ่าสนา ความสงูของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิง่ 
ก่อสรา้งที่สูงทีสุ่ดของเมอืงและหา้มสรา้งสิง่ก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในท าการตกแต่งดว้ยศลิปะบารอกซึง่นับว่า
แตกตา่ง กบัโบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซท์ั่วไปและวหิารแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จาก
พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอก
กบั มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมโีดมทองเป็น
เอกลักษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ และถูก
สรา้งใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิารแห่งนี้เป็นวหิารทีม่คีวามยิง่ใหญ่
ทีส่ดุของโลก พระองคจ์งึทุม่เททัง้ก าลังคนและก าลังทรัพยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนัก
รวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิารประดับประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 
ปี  

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่3) 

                  ทีพ่กั: Park Inn Pribaltijiskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

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 าท่านเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  ใหเ้วลาท่านได ้
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  อาท ิเชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, 
NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

    สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอส
โคว ์เพือ่เชคอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 

18.25 น.  ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย Thai Airways 
เทีย่วบนิที ่TG975 

 
วนัทีเ่จ็ด          ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิ 

07.30 น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  



**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัว

หลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทาง

ตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่น

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 



 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรม

ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมในรสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอีา่งอาบน า้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่

ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ

ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได(้ 



7.โปรแกรมนีร้วม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

8.บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ   50 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

7.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้

และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน

, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร(์ท่านสามารถซือ้ประกัน

สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

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


