
CODE: KC912   

 

 
 

โปรแกรมพเิศษสดุเทีย่วครบจดัเต็ม รวมทกุไฮไลท ์

เซ็นต ์ปีเตอรส์เบริก์  THE HERMITAGE ART MUSUEM  พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ  

 พระราชวงัแคทเธอรนี Outlet Village Pulkovo 

เมอรม์งัส ์   บนิภายใน หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) อนุเสาวรยีท์หาร  ลา่หาแสงเหนอื 

กรงุมอสโคว ์ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's Cathedral ) 

ถนนอารบตั (Arbat Street)  IZMAILOVO MARKET 

พเิศษ ตุก๊ตาแมล่กูดก matryoshka ทา่นละ1 ชิน้ 
 

 
 บนิหร ูโดยสายการบนิ แอรอ์สัตานา ( Air Astana ) 

 
ไฟลท์บนิ 

 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวม
กบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
/เดนิทาง
ทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

25 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม   62 69,900 

ราคาเด็กไมเ่กนิ2ขวบ 
Infant 

ราคา 15,000 บาท 
12,000 24 

 

 Departure Return 

KC932  BKK-ALA  10.05-16.35 
KC135  ALA-LED 18.15 -20.40 

KC276  DME-ALA  13.50-21.05   
KC931  ALA-BKK  01.10-08.55 



วนัแรก          กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี(คาซคัสถาน) –  
                    ทา่อากาศยานปลูโกโว (เซ็นต ์ปีเตอรส์เบริก์ )                                                                                                         

 
07.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ R ของสายการบินไทย Air Astana 
เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  

10.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิลัมาตี  กรุงอลัมาเตอ 
ประเทศสาธารณรฐัคาซคัสถาน  โดยสายการบิน  Air Astana  
เทีย่วบนิ KC932  

16.35น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี เพือ่เปลีย่นเครือ่ง  (เวลาชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  
18.15 น.     ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC135  (มบีรกิารอาหารรอ้นเสรฟิบนเครือ่ง) 
20.40 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานปลูโกโว (เซ็นต ์ปีเตอรส์เบริก์) ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กวา่ประเทศ

ไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย  

    ทีพ่กั :  park inn pulkovskaya hotel 4*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง     พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช–ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด-์ มหาวหิารเซนตไ์อแซค - ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้                                                                                                 
                                                                                                                           อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่) 

น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจหรือพระราชวงัฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & 

WINTER PALACE) พระราชวงัอนัยิง่ใหญท่ีส่รา้งขึน้และเปลีย่นแปลงหลายครัง้จนถงึปี ค.ศ. 1732 สถาปนกิชาว

อติาเลีย่น, บารโ์ตโลมโิอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี ่ออกแบบ

ดูแลการก่อสรา้งจนถงึปีค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนาง

แคทเธอร ์ รนี มหาราชนิีอดตีทีป่ระทับของซารแ์ห่งรัสเซยี 

ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถงึ 1,057 หอ้ง มีบันได 117 แห่ง 

เป็นทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าคา่ของราชวงศ ์รวมทัง้สมบัตจิากทั่วโลก

มากมาย ชมภาพเขียนของจิตรกรเอกชัน้เยี่ยมของโลก

มากมาย อาทเิช่น ไมเคลิ แองเจลโล, ลีโอนาโดดารว์นิชี,่ 

ราฟาเอล, แรมบร๊าน, เอลเกรโก ,้ แวนโก๊ะห์, ปิกัสโซ่และ

ศลิปินอืน่ๆ รวมทัง้หอ้งส าคัญตา่งๆ รวมถงึหอ้งมาลาไคท้ ์ 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที2่)  

บา่ย  น าท่านชมดา้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) 
เป็นสิง่ก่อสรา้งแรกสุดของเมือง St.Petersburg สรา้งในปีค.ศ.1703 
เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวเีดนดว้ยศลิปะแบบบารอกเพื่อใช ้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศกึรุกราน ตัง้อยู่บน เกาะวาซลิเยฟสกี ้
(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลีย่ม ก าแพงเป็นหนิก่อ
อฐิ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่ม
สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1712 ดว้ยการออกแบบของ DomennicaTrezzini 
สรา้งเสร็จในวันที่ 29 มถิุนายน ค.ศ.1733 ตัง้ชือ่วหิารแห่งนี้เพื่อเป็น
เกยีรตแิด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา 
ความสูงของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิง่ ก่อสรา้งทีสู่ง
ทีส่ดุของเมอืงและหา้มสรา้งสิง่กอ่สรา้งใดสงูกวา่ ภายในท าการตกแตง่
ดว้ยศลิปะบา  รอกซึง่นับวา่แตกตา่ง กบัโบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไป
และวหิารแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จาก
พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ย
ของราชวงศ ์น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวหิารเซนตไ์อแซค 

(SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมี
โดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถ์
ไมธ้รรมดา ซึ่งต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูก
สรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนา
จะใหว้หิารแหง่นีเ้ป็นวหิารทีม่คีวามยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก พระองคจ์งึ
ทุม่เททัง้ก าลังคนและก าลังทรัพยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช ้

ทองค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิารประดับประดา
ดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ชอ้ปป้ิงถนน



เนฟสกี ้Nevsky Prospekt ถนนสายหลักของเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ซึง่เป็นจดุศนูยร์วมทัง้ย่านการคา้ ทีอ่ยูอ่าศัย 
ทีต่ัง้ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม รา้นคา้ และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอืน่ๆ อกีมากมาย  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที3่)       
                         หลังทานอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

   ทีพ่กั :  park inn pulkovskaya hotel 4*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม    พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ- พระราชวงัแคทเธอรนี – Outlet Village Pulkovo 
                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที4่) 
   น าท่านถ่ายรูปกับ พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์(PETERHOF) รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ

สรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีพั่กผ่อนส าหรับล่าสัตว์
ในฤดูรอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังนี้
มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ใน
ฝรั่งเศสเพือ่แสดงออกถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของ
รัสเซีย และเนื่องจากไดร้วบรวมสถาปนิกและ
ช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมายสิง่ก่อสรา้ง
และสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบ  บาร็อค และนโีอคลาสคิ ทีใ่ชป้ระดับประดา
หอ้งหับตา่งๆ เชน่ หอ้งบอลรมู หอ้งทอ้งพระโรง 
ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดด
เด่นอลังการดว้ยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลง
ตัวกบัอทุยานพฤกษานานาพันธุ ์

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที5่)  

บา่ย  น าท่านเดนิทางไปยัง พระราชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE) หรือหมู่บา้น พุชกิน้ (PUSHKIN 
VILLAGE) และบอ่ยครัง้ทีถ่กูเรยีกวา่ “หมูบ่า้น พระเจา้
ซาร”์ เพราะทีน่ี่เป็นเมอืงทีพ่ระเจา้เซนต ์ปีเตอรม์หาราช
ทรง พระราชทานทีด่นิแกพ่ระนางแคทเธอรนีซึง่เมอืงนี้ถกู
เปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปีค.ศ. 
1937 เพราะกวีเอกผูน้ี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่
เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1756 โดย
สถาปนกิชาวอติาเลีย่นผูท้ีม่ ีชือ่เสยีง พระราชวัง แห่งนี้มี
ความสวยงามไม่แพพ้ระราชวังใดๆ ในโลก อสิระใหท้่าน
เดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิง
สนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เอาทเ์ล็ท วลิเลจ ปูลโกโว 
(Outlet Village Pulkovo) อสิระใหท้่านเลือกซือ้ของที่เอาทเ์ล็ท ซึง่
รวมรา้นคา้แบรนด์ดังมากมายกว่า 40 รา้นคา้ชัน้น ามากมาย อาท ิเช่น 
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY 
HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที6่)  
                     หลังทานอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

   ทีพ่กั :  park inn pulkovskaya hotel  4*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

วนัทีส่ ี ่      เซ็นต ์ปีเตอรส์เบริก์ – เมอรม์งัส(์บนิภายใน) – กจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื      
                                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ เป็นแบบขา้วกลอ่ง (มือ้ที7่)  
08.00 น. น าทา่นเตรยีมตัวเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานปลูโกโว (เซ็นต ์ปีเตอรส์เบริก์)  เพือ่น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศ 
09.05 น. ยานเมอรม์านสค ์เมอืงเมอรม์งัส ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU6343 

 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพ
อากาศ)* 



11.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเมอรม์านสค ์เมืองท่าที่ตัง้อยู่
ทางตอนเหนอืของรัสเซยี จากนัน้ใหท้า่นรับสมัภาระและเดนิ
ทางเขา้สูใ่จกลางเมอืง น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัว เมอืงเมอร์
มงัส ์(ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมอืงท่าของรัฐเมอรม์ังส์
หรือมูร์มันสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตัง้อยู่บริเวณ
อ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายืน่ไปในมหาสมุทร
เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกับประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็น
เมอืงทา่ทีส่ าคัญในการมุง่หนา้สูเ่ขตอารค์ตกิ  

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที8่)  
น าท่านเดนิทางสุ่ หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ ของขาว
ชนเผ่าซามภิายใน หมูบ่า้นเป็นทีอ่ยูอ่าศัย และอาคารกระโจม เอนกประสงค ์
โดยจะมีที่น่ังลอ้มรอบ ใหช้าวบา้นไดม้า สาธิต เล่าเรื่องราววัฒนธรรม 
ประเพณีตา่ง ๆ ของหมูบ่า้นนี ้นอกจากนี ้ภายในหมูบ่า้นยังมกีจิกรรมมากมาย
ให ้ท่านไดเ้พลดิเพลนิ อาทกิารป้อนหญา้แหง้ใหก้วางเรนเดยีร์, น่ังเลื่อน
ลากโดยสุนัขไซบ ีเรยีนฮัสกีแ้สนเชือ่ง และขีส่โนวโ์มบลิส าหรับคนที่ชอบ
ความเร็วและความตืน่เตน้  และสมัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมกวางเรน
เดยีรล์ากเลือ่น (Deer sledding) แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิและใหท้่านได ้
สนุกตืน่เตน้ กับการขบัรถสโนวโ์มบลิ (Snow mobile) ตะลยุหมิะ ทีท่า่น
สามารถขับรถไปบนหมิะ ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณ์สดุสนุก
และเรา้ใจเป็นอย่างยิ่ง(การน ัง่รถเทียมกวางเรนเดียร์ และ Snow 
mobile จะขึน้กบัสภาพอากาศและความหนาของหมิะ ถา้ความหนา
ของหมิะนอ้ยไมส่ามารถเลน่ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ)  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที9่) 

ทีพ่กั :  Azimut hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
หลังจากเขา้ที่พักแลว้ พรอ้มกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อน าท่านเดินทางออกไปตาม ล่าหาแสงเหนอื หรือ 
ปรากฏการณ์ออโรรา่ Northern Light อกีครัง้ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีม่แีสงเรอืงรองบน  ทอ้งฟ้า
ในเวลากลางคนื โดยมักจะเกดิขึน้ในบรเิวณ
แถบขั ้วโลก โดยบางครั ้งจะเรียกว่า แสง
เหนือ หรือแสงใตข้ึ้นอยู่กับแหล่งก าเนิด 
( ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ แ ส ง เ ห นื อ เ ป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิม่สามารถ
ก าหนดล่วงหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนอืจงึ
ไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่
ข ึน้อยูก่บั สภาพอากาศเอือ้อ าานวยและ
ความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้) 

 
 
 
 
 

วนัทีห่า้        Alyosha Monument – สนามบนิเมอรม์านสค ์(บนิภายใน)-กรงุมอสโก– สแปรโ์รวฮ์ลิส ์
                                                                                                                        อาหาร  เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่0) 
  น าทา่นชม อนเุสาวรยีท์หาร (Alyosha Monument) เพือ่ร าลกึถงึ

ทหารทีต่ายในสงครามโลกครัง้ที ่2 อนุเสาวรยีต์ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บน
ยอดเขา เห็นววิท่าเรอื และสถานีรถไฟ ก็สวยไปอกีแบบ ตลลอดทัง้
วนัมคีนมาวางดอกไมร้ าลกึถงึทหารทีส่ละชพีในสงครามตลอด จากนัน้
น าทา่น ถา่ยภาพดา้นนอก เรอืตดัน า้แข็งพลงันวิเคลยีร ์

  LENIN NUCLEAR ICEBREAKER เ รื อ ล า นี้ ชื่ อ เ ล นิ น  Lenin 
ประจ าการมาตัง้แตปี่ 1957 นีค่อืเป็นเรอืพลังนวิเคลยีรล์ าแรกของโลก
ในภารกจิแลน่ตัดน ้าแข็งเปิดทางน ารอ่งเสน้ทางทะเล ในทะเลใกลข้ัว้
โลกอยา่งมหาสมทุร Arctic ocean และทะเลตา่งๆ แถบนัน้ทีผ่วิน ้าปก
คลุมไปดว้ยน ้าแข็งหนา จ าเป็นตอ้งมเีรอืเบกิทาง ใหเ้รอืพานชิต่างๆ 
เดนิทางกันได ้ ปัจจุบันปลดประจ าการแลว้ และจอดอยู่รมิท่าเรอืใน
เมอืงมรูม์ันสค ์

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่1)  
13.10 น. น าท่านเตรียมตัวเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมอรม์านสค ์เพือ่น า

ท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว (กรุง



มอสโก) โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1321 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)  

15.30 น. เดนิทางถงึ กรุงมอสโคว ์เดนิทางเขา้สู่ใจกลางเมอืง น าท่านชม เนนิ
เขาสแปรโ์รวฮ์ลิส ์(Sparrow Hills)หรือ เลนิน ฮลิส์ เป็นบริเวณที่
สามารถมองเห็นววิของกรงุมอสโกไดก้วา้งมาก เรยีกวา่จะเห็นไดท้ัง้หมด
เลยก็ว่าได ้และเป็นสถานที่ที่เลนิน ผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์ชือ่ดังของ
รัสเซยีในอดตีพักอาศัย ซึง่ปัจจุบันนัน้จะเห็นมรีูปปั้นเลนนิอยู่ในบรเิวณนี้ 
และยังเป็นสถานทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโก อกีทัง้ยังเป็นจุดชมววิที่
คูร่ักนยิมมาถา่ยภาพแตง่งาน 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่2) 

ทีพ่กั :  Delta Izmailovo Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก       กรุงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่-จตัรุสัแดง -วหิารเซนตบ์าซลิ– สถานรีถไฟใต้
ดนิกรงุมอสโคว ์–ถนนอารบตั -ชมการแสดงละครสตัว ์                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่3) 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นเมอืงศนูยก์ลางของประเทศทัง้ทาง
เศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา เป็น
เมืองที่มีประชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป 
จากนั้น น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเครม
ลิน  (Grand Kremlin Palace) สร า้ง
ขึ้นมาพรอ้มกรุงมอสโคว์ เป็นสถานที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับ
ของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่ง
พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนคร
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชุม
ของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ จากนั้น น าท่านเขา้ชม
พิพิธภณัฑอ์าร์เมอรี่ (The Kremlin 
Armory) เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของรัสเซยี ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บ
สะสมของมคี่าทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึ
ชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และเป็นหนึ่งในสามพพิธิภัณฑท์ี่
เก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองรัสเซยีดว้ย 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4)  
บา่ย น าท่านชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลาง

เมือง สรา้งดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพื้นจน
กลายเป็นลานหนิโมเสกทีม่คีวามสวยงาม เป็นเวทศีูนยก์ลาง
ของเหตกุารณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีเชน่งานเฉลมิ
ฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืงตา่งๆ สรา้งใน
สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นสถานที่
จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน
แรงงาน และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตรุัส
แดงเป็นทีต่ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงามอกีดว้ยอย่าง 
วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's Cathedral ) ประกอบดว้ย
ยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยี
โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเป็น
หนึง่ในสญัลักษณ์ของ กรงุมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดย
กษัตริย์อีวานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพื่อฉลองชัย
เหนือพวกมองโกลทีก่รทีัพมาจนเมอืงคาซาน (Kazan) เมือ่ปี 
1552 ผลจากชัยชนะครัง้ นี้ท าให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวม
ประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั ้งอยู่บน
ป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่
ท ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามา
ประดับไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995  

 น าท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Moscow Metropolitan) เป็นสถานีรถไฟใตด้ินเป็น
สิง่กอ่สรา้งทีช่าวรัสเซยีสามารถอวดชาวตา่งชาตใิหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่ตลอดจนประวัตศิาสตรค์วามเป็นชาตนิยิม
และวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่หด์งึดดูใหนั้กท่องเทีย่วมาเยีย่มชมเนื่องจากการตกแตง่ของแตล่ะ
สถานีทีต่่างกันดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ และหนิอ่อน จากนัน้ น าท่านสู่ถนนอารบตั (Arbat 
Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น 



รา้นอาหารตา่งๆมากมาย และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ให ้
ทา่นอสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่5) 
                  หลังทานอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

    ทีพ่กั :  Delta Izmailovo Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่6) 

จากนัน้ น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ที ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถ่กู
ทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล,่ อ าพัน ,ของที่
ระลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ 
ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

13.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC276  
(มบีรกิารอาหารรอ้นเสรฟิบนเครือ่ง) 

21.05 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี เพือ่เปลีย่นเครือ่ง   
01.10 น.       ออกเดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดย Air Astana เทีย่วบนิที ่KC931 

(มบีรกิารอาหารรอ้นเสรฟิบนเครือ่ง) 

 

08.55 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลาย

ท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตาม

ขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

วนัทีเ่จ็ด            IZMAILOVO MARKET  - ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว – ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี 
                        (เปลีย่นเครือ่ง)                                                                                                    อาหารเชา้  

วนัทีแ่ปด           ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                       



กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรมไมม่ี

หอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

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

เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง

อาบน า้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิ แอรอ์สัตานา สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ

คา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ

ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ   60 USD /ทา่น หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

7.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งท่านลูกคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน

ได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และ

ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพในระหวา่งการ

เดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆ

ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

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

 


