
 

 

รหัสทัวร PVC1901786 
ทัวรรัสเซยี เซ็นตปเตอรสเบิรก มูรมันสค 6 วัน 4 คืน (T5) 
เซนตปเตอรสเบิรก เรือรบหลวงออโรรา ลาแสงเหนือ เซนตปเตอรสเบิรก  
พระราชวังฤดรูอนปเตอรฮอฟ  HERMITAGE MUSEUM โบสถหยดเลือด 
มหาวิหารเซนตไอแซค                                                                

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต -  เซนตปเตอรสเบิรก-เรือรบหลวงออโรรา-  
                   Bronze horseman                                                              (-/-/D) 
02.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประเทศ 
ช้ัน 4  

เคานเตอร  D1 – D4 ประตู 3 โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เท่ียวบิน
ท่ี T5 642 
พบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

04.40 น.      ออกเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก(LED)โดยสายการบิน 
Turkmenistan Airlines เท่ียวบินที ่T5 642 

(10.00 น. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติอาชกาบตั ASB )
  

13.05 น. ออกเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (LED)  โดยเท่ียวบินที ่T5 731 
15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน St Petersburg (LED) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และตรวจรับสัมภาระ 



 

 

นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกบั เรือรบหลวงออโรรา (THE 

BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดช่ือวาเปนเรือรบที่เกาแกที่สุดใน
รัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนท่ีรับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ต้ังแตครัง้สงครามรัสเซีย
กับญีปุ่�นในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกครั้งที ่1 และ 2 รวมถึง
ใชยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นตปเตอรสเบิรก ในการ
ปฏิวัติสังคมนิยมท่ีนําโดยเลนิน เม่ือป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือท่ีโดยสารซารนิโคลัส
ท่ี 2 พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 6 ในป ค.ศ.1911 
ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา 
นําทานชมถายรูปกับ Bronze 
horseman statue peter great
เปนอนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตป
เตอรสเบิรก ติดกับแมน้ําเนวา ดานหนา
ของโบสถเซ็นไอแซค ซึ่งกอสรางเปน
อนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผู
เปนกษัตริยพระองคแรกที่ได ขนานนาม
วา “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝร่ังเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรี
นมหาราช  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือ
เทียบเทา 

วันท่ีสอง ST.PETER – MURMANSK                                                    
(B/L/D)  
เชา             รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 
.........น. ออกเดินทางสูเมืองมูม้ันสค โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินที่..….. (ใชเวลาบินประมาณ 
2.30 ช.ม.) 
..........น. ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระแลว นําทานสู เมืองมูรมันสค 
(Murmansk) 
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความ
นารักของสุนัขแสนรูพันธุฮัสกี้ ใหทานไดสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลาก
เล่ือน (Husky Sledding) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏน้ันในชวงตอนกลางคืน และในชวงหนาหนาวเทาน้ัน*** ซึ่งโอกาสท่ีจะได
เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดตาม
ความเหมาะสม*** 



 

 

 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา 
วันท่ีสาม   ST.PETER – MURMANSK                                                            
(B/L/D) 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองหิมะ อิสระใหทานไดสนุกต่ืนเตนกับการขับรถ Snow mobile 
หลังจากน้ันเดินทางสู หมูบานซามิ *** ซึ่งโอกาสท่ีจะไดเห็นขึน้อยูกับสภาพอากาศเปน
สําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเท่ียวชม หมูบาน   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาน
จะไดสัมผัสถึงวิถีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซา
มิท่ีใชชีวิตอาศัยอยูต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรนเดียร (Reindeer) จากน้ัน
นําทานสูเมืองมูรมันสค (Murmansk) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏน้ันในชวงตอนกลางคืน และในชวงหนาหนาวเทาน้ัน*** ซึ่งโอกาสท่ีจะได
เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดตาม
ความเหมาะสม*** 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา 
วันท่ีส่ี เรือตัดน้ําแข็ง – เซนตปเตอร                                                    (B/L/D) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเท่ียวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียร (เลนิน) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินที่ ..... 
.........น.  นําทานสูเดินทางสู เซนตปเตอร 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือ
เทียบเทา 

วันท่ีหา เซนตปเตอรสเบิรก -พระราชวงัฤดูรอนปเตอรฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM  
                  โบสถหยดเลือด- มหาวิหารเซนตไอแซค-สนามบิน                            (B/L/D)                 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศประมาณ 1 ช่ัวโมง เขาชม พระราชวังฤดรูอนป
เตอรฮอฟ PETERHOF มีอีก
ช่ือหน่ึงเรียกวา 
PETRODVORETS หรือเป
โตรควาเรสต  ต้ังอยูแทบชาน
เมืองของ เปนพระราชวังที่
สวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้น
จากราชาปเตอรมหาราช ป
เตอรฮอฟเปนพระราชวังที่ถูก
นิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ท่ีช่ือวาฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ท้ังสอง
ทําคนละสวนในพระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาท่ีหลักของราสเทรลล่ี



 

 

ท่ีออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บารอค"และคลาสสิก พระเจาปเตอร 
หมายม่ันปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ี
บรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตงภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งาน
ไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยงัมีสวนน้ําพุอัน
ตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนท่ี
ระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน
ทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสู พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสําคัญตอ
ประวติัศาสตรของทั้ง
ประเทศรัสเซียและไทย 
เน่ืองจากในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 5 พระองคได
เสด็จมาประทับท่ีน่ีขณะเปน
พระราชอาคันตุกะของพระ
เจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ี
ถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีใหญและเกาแกที่สุดในโลก มีหองมากถึง 1,050 หองมาก
ถึง 3 ลานช้ิน ซ่ึงสวนใหญจะเปนภาพเขียน เม่ือเขาไปภายในจะตองเอาเป� เสื้อหนาว 
กระเป�ากลองถายรูป 
สัมภาระใหญๆ ฝากไวยัง
เจาหนาท่ี (ในกรณี 
พระราชวัง Hermitage 
ปด ทางทัวรจะจัดหา
สถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน
ทดแทน กรุณาตรวจสอบ
กับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 
นําทานชม The 
Cathedral of the 



 

 

Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 
CATHEDRAL ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ีสอง ถูก
วางระเบิดปลิดชีพโดยผูกอการราย บุตรชายในฐานะกษัตริยพระองคตอไปจึงสราง
โบสถน้ีขึ้นเปนอนุสรณ เปนโบสถอันงดงามท่ีอยูขางคลอง Griboyedov โดยสราง
ขึ้นตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดาคือ 
“พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณท่ีสรางโบสถน้ีขึ้นยอด
ของโบสถมีความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ภายในสามารถจุคนไดถึง 
1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 ป ภายในการตกแตงดวยงาน 
“โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดับประดา
ดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถทรงหัวหอม   
นําทานชมภายในมหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  สราง
ในปค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียง
โบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรบัการปรับปรุงเปนโบสถหิน และถูกสรางใหมอยาง
งดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ท่ีปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารท่ีมี
ความยิ่งใหญที่สุดของโลก พระองคจึงทุมเทท้ังกําลังคน และกําลังทรัพยอยาง
มหาศาล เฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวหิาร
ประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 
ป  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานอําลาเมืองเซนตปเตอร  เดินทางสูสนามบิน  

21.45 น. ออกเดินทางจากสนาม เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (LED)  
โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เท่ียวบินที ่T5 730 

วันท่ีหก  อาชกาบัต - กรุงเทพฯ                                                      (-/-/-)                  
04.00 น.  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต  
05.10 น. ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดย
เท่ียวบินที ่T5 645 
13.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ  
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

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

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

21-26 ธ.ค.62 57,999.- 56,999.- 55,999.- 6,500.- 
28 ธ.ค.-02 ม.ค.63 
25-30 ม.ค.63 60,999.- 60,999.- 60,900.- 8,500.- 
08-13 ก.พ.63 
29-ก.พ-25 มี.ค.63 
21-26 มี.ค.63 
28 มี.ค.-02 เม.ย.
63 

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

 
 



 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนท่ีเหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน*** 
 
กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงิน
ได 
 (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะ
ทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพจิารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน1TWN +1SGLจะสะดวกกบัทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินเติรกเมนิสถาน ใหทานละ 1 ใบน้ําหนักไม
เกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry)น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 



 

 

อัตราน้ีรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (ช้ันประหยัด) กรุงเทพฯ-  เซ็นตปเตอรสเบิรก - มอสโคว -กรุงเทพฯ 
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกัน 
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุไวในรายการ  
คารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW 
แจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”

เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัท

ประกันฯจะชดใชคาสินไหม 
ทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ 
อัตราน้ีไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%ภาษีหัก  ณ ท่ีจาย 3%กรณีตองการใบเสร็จ 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม1 ใบ / ทาน 
คาทิปไกดทองถิ่น 3 ยูเอสดอลลาร USD  X 5 วัน  = 15 USD 
คาทิปคนขับรถทองถิน่  2 ยูเอสดอลลาร USD X 5 วัน   = 10 USD 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ  3 ยูเอสดอลลาร USD X 6 วัน = 18 USD รวมท้ังหมด 43 USD 
ตอทานคะ  
หมายเหตุ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีท่ีผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเครื่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน



 

 

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย
หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย 
หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพจิารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได 
ไมวาจํานวนท้ังหมดหรือบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสิน
ของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิ การใชบริการใดๆ หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเท่ียว ภาพใช

เพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑท่ีตางกัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา มีกฎในการออกตัว๋
กอนเดินทาง 21 วัน และเม่ือต๋ัวออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ 
REFUND ต๋ัวได  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 
**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวนัเดินทาง
ท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว
ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี* 


