


 

รหัสทัวร PTG1901484 
ทัวรรัสเซีย เซนตปเตอรสเบิรก มูรมันสก 6 วัน 4 คืน (T5) 
 

เซนตปเตอรสเบิรก – วิหารเซนตไอแซค – มหาวิหารคาซาน – ถนนเนฟสก้ี  
พระราชวังปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน - มูรมันสก – ลาแสงเหนือ - อนุสาวรียอโลชา 
หมูบานซามิ – น่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน - ฮัสก้ีพารค – พิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็ง
พลังนิวเคลียร - ป�อมปเตอร แอนด พอล – วิหารหยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว เฮอรมิเทจ 
 

 





 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ – เซนตปเตอรสเบิรก – วิหารเซนตไอแซค – มหาวิหารคาซาน – 
ถนนเนฟสก้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
0140  พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข  7 เคานเตอร N สายการบินเติรกเมนิ

สถาน เจาหนาที่คอยใหการ  ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
ตางๆ 

0440  ออกเดินทางสู เซนตปเตอรสเบิรก  โดยสายการบินเติรกเมนิสถาน เท่ียวบินท่ี T5 642 
1000    เดินทางถึง สนามบินอาซกาบัต ประเทศเติรกเมนิสถาน (แวะเปล่ียนเคร่ือง)  
1305    ออกเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบืนเติรกเมนิสถาน  

 เท่ียวบินท่ี T5 731 
1520 เดินทางถึง ทาอากาศยานเซนตปเตอรสเบิรก – ปูลโกโว ประเทศรัสเซีย นําทานผานการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานสัมผัสกับ นครเซนตปเตอรสเบิรก หรือเลนินกราด
เดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก เปรียบประดุจ“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นําชม
ภายนอก มหาวิหารเซนตไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส มองต แฟรร็อง 
ใชเวลาสรางถึง 40 ป ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี 
ยอดโดมทําดวยทองคําแผน หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเปนวิหารทรงโดมที่ใหญเปน
อันดับ 3 ของโลก   จากน้ันนําทานชมภายนอก มหาวหิารคาซาน สรางขึ้นในสมัยพระ
เจาปเตอรมหาราช ในปค.ศ. 1708 ชมความงามของสถาปตยกรรมในรูปศิลปะแบบนี
โอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปตยกรรมแบบอิตาล ีและรูปปم�นของผูบัญชาการสูงสุด
แหงกองทัพเรือในชวงสงครามระหวางรัสเซียกับฝร่ังเศส คือ Mikhail Kutuzov และ 
Barclay de Tolly มาจัดแสดงเปนอนุสรณไวดานหนามหาวิหาร จากน้ันอิสระใหทาน
ไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่ยาน ถนนเนฟสก้ี ปรอสเปค (Nevsky 
Prospekt) ถนนแหงยานการคาที่สําคัญของกรุงเซนตปเตอรสเบิรก เชิญทานเลือกซ้ือ
หาสินคานานาชนิดเปนของฝากของทีร่ะลึก 





 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร 
 นําทานเขาสูที่พัก PARK INN หรือเทียบเทา  
 
วันท่ีสอง   พระราชวังปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน -  มูรมันสก – ลาแสงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
           นําทานเขาชม ปเตอรฮอฟ พระราชวงัฤดูรอน สรางในรัชสมัยของพระเจาปเตอรมหา
ราชเม่ือป ค.ศ. 1705    
           ถือ วาเปนผลงานช้ินเอกของพระราชวังท้ังปวง หอมลอมไปดวยน้ําพุที่สวยงาม
มากมาย สวนและอาคาร  
           ตางๆ โดยมีไฮไลทรูปปم�นพระสมุทรเนปจูนอยูที่สวนตอนบน เปนรูปปم�นที่ใหญท่ีสุด มี
น้ําพรุรายรอบมากมาย  
           มีความ หมายเปนนัยตามทองเร่ืองของเทพนิยายกรีกโบราณกับรูปปم�นแกะสลักสี
บรอนซของเทพเจา 
           ทางทะเลแซมซัน 
เท่ียง     บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 
บาย  นําทานเขาชม พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังท่ีงดงามและลํ้าคาแหงน้ีอยูท่ี

เมือง Pushkin หางจากตัวเมือง St.Petersburg ประมาณ 25. กม กอสรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที ่1 พระมเหสีองคโปรดของปเตอรมหาราช ซ่ึงได
ครองราชยหลังจากสวรรคต จึงสรางวังแหงน้ีขึ้นเพื่อเปนพระราชวังฤดูรอน โดย
สถาปนิกชาวเยอรมัน ในสไตลสถาปตยกรรมแบบคลาสสิค โดยมีเอกลักษณของ
พระราชวังท่ีมีเพียง สีฟ�าและสีทอง ซ่ึงเปนสีทีพ่ระนางแคทเธอรีนที ่1 ทรงโปรด 

1730 เดินทางสู เมืองมูรมันสก โดยสายการบิน แอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU6345 
            (โปรแกรม เมืองที่พัก เท่ียวบิน  อาจมีการสลับ หรือปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา
เปนหลัก )  





 

1925    เดินทางถึง สนามบินมูรมันสก เมอืงมูรมันสก 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา  
   นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 

borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�า
โปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซ่ึง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฏเปนแสง
สีเขียวท่ีพาดผานทองฟ�ายามค่ําคืน  

          *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถ
กําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะ ไดเห็นข้ึนอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ 
โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม*** 

    นําทานเขาสูที่พัก PARK INN หรือเทียบเทา   
      
วันท่ีสาม      อนุสาวรียอโลชา – หมูบานซามิ – น่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน – ลาแสง

เหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานชม อนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหกับเหลา

ทหารกองทพัของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพ่ือ
หยุดย้ังการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปم�นขนาด
สูงถึง  35.5 เมตร สูงเปนอันดับสองของรัสเซียและมี
น้ําหนักกวา 5,000 ตัน จากน้ัน นําทานเดินทางสูราน 
เบอรเกอรตนตําหรับเจาดัง เพ่ือล้ิมรสเบอรเกอรของ 
Mcdonald’s สาขาท่ีสูงที่สุดในโลก 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันที ่Mcdonald’s สาขาท่ีสูงที่สุดในโลก 
บาย       นําทานเดินทางออกนอกเมืองสู หมูบานซา

มิ (Sami Village)  หมูบานชาวพื้นเมืองซามิน้ี ทานจะ





 

ไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิที่
ใชชีวิตอาศัยอยูต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทร
สแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตด้ังเดิม ชมสัตวเมืองหนาว  กวางเรนเดียร 
(Reindeer)  สัตวท่ีใชประโยชนในการเดินทาง รวมท้ังเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ  ทาน
สามารถสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเล่ือน 
(Reindeer Sledding) แบบชาวพ้ืนเมืองซามิไดอีกดวยจาก  

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร  
นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�า
โปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซ่ึง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฏเปนแสง
สีเขียวท่ีพาดผานทองฟ�ายามค่ําคืน  

*** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถ
กําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่จะ ไดเห็นข้ึนอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ 
และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม*** 

 นําทานเขาสูที่พัก PARK INN หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีส่ี     ฮัสก้ีพารค – พิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - เซนตปเตอรสเบิรก  
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานสู ฮัสก้ีพารค (Husky Park) ทานจะไดสัมผัสกับสุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสก้ี สุนัขที่

เปนมิตร รักสงบที่สุด และนารักขนปุกปุย สําหรับที่น่ีฮัสก้ีถือวาเปนเพื่อนท่ีดีที่สุดของ
มนุษย ทานจะไดถายภาพกับฝูงฮัสก้ี ในฤดูหนาวที่หิมะปกคลุมไปทั่วก็ใชรถเล่ือนที่มีฝูง
ฮัสก้ีนําพาไปยังที่ตาง ๆ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสก้ีลากเลื่อน(Husky Sledding) และขับส
โนวโมบิลไดที่นี ่

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 





 

บาย       นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered 
Icebreakers) รุน Lenin ซ่ึงเปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเม่ือป 
ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขา
ชม จอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพ่ือ
เปดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัด
น้ําแข็งอยู 

1705     เดืนทางสู เซนตปเตอรสเบิรก โดยสายการบิน แอโรฟลอท เท่ียวบินท่ี SU6345 
            (โปรแกรม เมืองที่พัก เท่ียวบิน  อาจมีการสลับ หรือปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพ         
            อากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก )  
1855    เดินทางถึง สนามบิน เซนตปเตอรสเบิรก 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร 

นําทานเขาสูที่พัก PARK INN หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา     ป�อมปเตอร แอนด พอล – วิหารหยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว เฮอรมิเทจ  
 
 
 
 

 
 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําชม ป�อมปเตอร แอนด พอล”( Peter & Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใชเปนที่คุม
ขังนักโทษทาง   
          การเมืองเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก โดยพระบัญชา
ของยอดกษัตริย ป 
          เตอรมหาราช ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุก

พระองค ชมภายนอก วิหารเลือด (Spilled Blood Church)  สรางข้ึนพ่ือระลึกถึง พระ
เจาซารอเล็กซานเดอรที่ 3    

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 





 

บาย นําทานชมความย่ิงใหญของ“พระราชวังฤดูหนาว  THE HERMITAGE  (Main 
Building) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050หอง ณ สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเปนท่ี
รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย กับ รัสเซีย 
ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บ
รวบรวมของล้ําคาจากทั่วโลกกวา 3 ลานช้ิน รวมท้ัง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก 
อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโก และ ศิลปวัตถุล้ําคาตางๆ อาทิเชน 
นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท รวมถึงวัตถุของอียิปตโบราณ   

1900    เดินทางสูสนามบิน เซนตปเตอรสเบิรก – ปูลโกโว  
2145  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเติรกเมนิสถาน เท่ียวบินท่ี T5 730 
0400    เดินทางถึง สนามบินอาซกาบัต ประเทศเติรกเมนิสถาน (แวะเปล่ียนเคร่ือง)  
0510    ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน เติรกเมนิสถาน  

เที่ยวบินท่ี  T5 645 
 

วันท่ีหก กรุงเทพฯ 
1335     ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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

อัตราคาบริการ 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ 
(เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง      

กําหนดการเดินทาง พักหอง 2 /พัก 3ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 
19 – 24 ตุลาคม 2562 57,900 บาท 6,900 บาท 
09 – 14 พฤศจิกายน 2562 57,900 บาท 6,900 บาท 
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2562 57,900 บาท 6,900 บาท 
07 – 12 ธันวาคม 2562 57,900 บาท 6,900 บาท 
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 60,900 บาท 6,900 บาท 





 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 20 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางหรือขอเก็บ
สวนตางคาทัวรเพ่ิมตามเงื่อนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการ
เดินทาง  
5.ในกรณีคณะเดินทาง แตคณะไมถึง 15 ทาน บริษัทจะขอเก็บสวนตางคาทัวรทานละ 3,000.- 
บาทตอทาน 
 / คณะไมถึง 20 ทาน บริษัทจะขอเก็บสวนตางคาทัวรทานละ 2,000.- บาทตอทาน ในกรณี
ทานหน่ึงทานใด 
  ในคณะ ไมรับเงื่อนไข  เปนเหตุใหทัวรไมสามารถเดินทางได  จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขใน 
  การยกเลิกการเดินทาง 
6. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลวในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  
2.คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  
3.คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4.คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  
5.คาอาหารตามที่ระบุในรายการ  
6.คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ  
7.คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) 
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงนิรับผิดชอบไมเกิน 1,000,000 บาท   





 

คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ทานละไมเกิน  500,000 บาท  
8.คาหัวหนาทัวรของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปหัวหนาทัวร)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
 
1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง,  คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน
,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่
สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
4.คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5.คาทิปมัคคุเทศก ทปิคนขับรถทองถ่ิน และทิปหัวหนาทัวร จํานวน 60 USD ตอทานตลอดท
ริป  
6.คาพนักงานยกกระเป�าท่ีสนามบินทุกแหง และโรงแรมทุกเมือง 
8.คาธรรมเนียมวีซาในกรณีที่ผูเดินทางไมใชสัญชาติไทย  
** คาทิปโปรดชําระกับเจาหนาที่ที ่สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมท้ังสิ้น 60 USD ตอทาน ** 
 
เงื่อนไขการจอง 
 
1.ชําระเงนิมัดจําทานละ 30,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ัง
จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น  
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ีไมวาจะกรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น  
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด   
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 





 

 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1.ทางบริษัทไดสํารองทีน่ั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2.หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 
3.น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับ
ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
- แจงยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมัดจําทั้งหมด 
- ยกเลิกกอน 45 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด (ยกเวนคาวีซาที่ย่ืนและต๋ัวเคร่ืองบินที่ออก
ลวงหนาและกรุปที่เดินทางชวง  วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต วันแรงงาน ชวงเดือนตุลาคม 
และปใหม) ที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการ การันตีคามัดจําที่พัก 
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หกัคามัดจํา 20,000 บาท + คาวีซา (ถามี) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถามี) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (20 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ี
เกิดจากการยกเลิกของทาน  
4.กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว  





 

5.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 
1.เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง 
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี สวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ํา  
3.กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 


