
 

 

รหัสทัวร BID1902708 
ทัวรรัสเซีย แกรนดรัสเซีย ตามลาหาแสงเหนือ 8 วัน 6 คืน (SU) 
ยอดเขาสแปรโรวฮิลส – พระราชวังเครมลิน 
โบสถอัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนตบาซิล  
หางสรรพสินคากุม - ชมโชวละครสัตว  
ปฏิบัติการลาแสงเหนือ AUROLAR HUNTING  
ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้  - หมูบานชาวซามิ   
กวางเรนเดียรลากเลื่อน •เมืองเมอมังค   
เรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียรเลนิน  
พระราชวังฤดูรอน Peterhof   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว ประเทศ
รัสเซีย • ยอดเขาสแปรโรวฮลิส  ไ (-/-/เย็น) 
07.00 น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมูิเคาทเตอร สายการบินแอรโรวฟรอท อาคาร
ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประต ู7 เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES  
10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที ่SU 271 
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 
ช่ัวโมง** 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพธิีตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากร** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง ** 



 

 

พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่เดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของ
รัสเซีย ครองอันดับเมอืงที่ใหญที่สุดของยุโรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการ
เดินทางของประเทศ จดัวาเปนเมืองที่นาเที่ยวมากเมอืงหน่ึง ประกอบดวย
สถาปตยกรรมทัง้เกาและใหมมีโบสถซึง่เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามมากกวา 200 
แหง 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮลิส(Sparrow Hills) จดุชมทศันียภาพของ
กรุงมอสโควที่สามารถชมดานลางไดเกือบทั้งหมด ปจจบัุนพื้นทีดั่งกลาวเปนทีต่ั้งของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึง่เปนมหาวทิยาลัยที่เกาแกที่สดุและใหญที่สดุในรัสเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
 



 

 

วันทีส่อง พระราชวังเครมลิน • โบสถอสัสัมชัญ •  จัตรุัสแดง • มหาวหิารเซนตบาซลิ • 
หางสรรพสินคากุม   ชมโชวละครสตัว  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก  
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน สัญลกัษณของอดตีสหภาพโซเวียต อันเปนจุด
กําเนิดของประวติัศาสตรรัสเซียที่มมีายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ที่น่ีเปรียบเสมอืนหวัใจของกรุงมอสโคว อีกทัง้ยังเปนที่ประทับของพระเจา
ซารทกุพระองคจนกระทัง่ พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ 
พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเช่ือวาที่น่ีเปนที่สถิตของพระเจาปจจบัุนเปน
พิพิธภัณฑที่สําหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศนําทาน 
ชมพิพิธภณัฑอารเมอรรีแ่ชมเบอรต้ังอยูอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ในเขตพระราชวังเครมลิน ส่ิงที่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคาํของราชวงศโมโน
มาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกบัเจาชายวลาดิมีร 
โมโนมาค เมื่อราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับดวยขน
เสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆ มากมาย และไดใชในพระราชพิธบีรม
ราชาภิเษกจนถงึป พ.ศ. 2225 ทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ทีถ่ือวา
สําคัญที่สดุในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบนโบสถไม
เกาทีม่มีากอน แลวใชเพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธกีรรม
ทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร เปน
ตัวอยางผลงานศิลปะช้ินโตอันเลื่องช่ือของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงาม
เปนตัวดงึดูดใหผูคนมาเย่ียมชม  

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชม จตัุรัสแดง(Red Square)สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางในสมัยคริส

ศตวรรษที่ 17 ที่เปนศูนย 
รวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวงต้ังแตอดตี
จนถึงปจจุบันและยังถือไดวาเปนจตุัรัสทีม่คีวามสวยงามมากที่สดุในโลก บริเวณ
โดยรอบ ยงัประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถ ไดชม 
อันไดแก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

มหาวหิารเซนต บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึ่งถกูยอมรับวา
สวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” สรางขึ้น
ดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก 
ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อ
เปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมอืงคาซาน และดวยความ
สวยสดงดงาม วิจติรบรรจงของวหิาร จึงทําใหเปนที่พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 
เปนอยางมาก จึงมคํีาสัง่ใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ดวยการควกัลกูตาทัง้สองขางทิง้
เสีย เพือ่ไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถสรางสิง่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําของ
พระองคในคร้ังน้ัน สงผลใหทกุคนขนานนามวา “พระเจาอีวานจอมโหด” (Ivan the 
terrible) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ัน เขาชมและชอปปงที ่หางสรรพสนิคากุม (GUM Department store)
สถาปตยกรรมที่เกาแกของ
เมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.
1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาช้ันนําจําหนาย
สินคาแบรนดเนม เส้ือผา 
เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบรนด
ดังที่มช่ืีอเสียงที่เปนรุนลาสดุ 
นําทานเดินทางไปยังถนนคนเดิน อารบัต(Arbat Street) ทีต้ั่งอยูในใจกลางของ
แหลงประวติัศาสตร และถือวาเปนหน่ึงในยานโบราณที่สุดของมอสโคว ทีม่ีชือ่ปรากฏ
ในประวัตศิาสตรมาตัง้แตศตวรรษที1่5 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไป
ดวยรานอาหาร รานขายของทีร่ะลกึ รานคาเฟ� และยงัเปนแหลงชุมนมุของศิลปนอินด้ี 
ที่มาโชวฝมือกันจัดแบบไมมีใครยอมใคร 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสตัวแสนรู และต่ืนตากับการแสดงกายกรรม มายา

กล ของ ละครสตัว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตวที่
ไดรับการฝกฝนมาอยางด ีหลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัตวแสนรู
เพื่อเปนที่ระลึกไดอกีดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** กรณีละครสัตวงดการแสดงซึง่บางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการคนืคาบริการสวนน้ีให 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันทีส่าม มอสโคว • สนามบินเมอรมรังส • เมือง Teliberka • ปฏิบตัิการลาแสงเหนือ 

AUROLAR HUNTING เมืองเมอรมรงัส  ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก หรอื บริการอาหารแบบ

กลอง SET BOX 
04.00 น. เดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว 
07.15 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว สูเมืองเมอรมรังส โดยสายการบินภายในประเทศ 

เที่ยวบินที่ SU1320 
น้ําหนักกระเป�าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเป�าสําหรับการ
เดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรยีกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา 
ทางบรษัิทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
09.35 น. เดินทางถึง เมืองเมอรมรังส 

ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา Kola 
Bay โดยมีแหลมโคลา ยื่นไปใน 
ทางดานทศิเหนือติดกบัประเทศ
นอรเวย ทางดานตะวันตกติดกบั
ประเทศฟนแลนด 



 

 

จากน้ัน ชม  อนุสรณสถานอลัโยชา Alyosha Monument อนุสรณสถานของทหาร
รัสเซียกับทหารโซเวียตและเหลาลูกเรือนักบินเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 โดยสรางขึ้น
เพื่ออุทศิและรําลกึเหลาทหาร กาํลัง เพื่อหยดุยั้ง การรุกรานของกองทพัเยอรมัน 
อนุสรณสถานแหงน้ีไดรับการออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนามวา Pokrovsky
เปนรูปปم�นทหารถือปน ทีม่ี
ขนาดใหญ สงูกวา 35.5 เมตร 
น้ําหนักกวา 5,000 ตัน 
ประกอบดวยคาํจารึกตางๆ 
เกี่ยกับการสูรบ และไดมวีิธี
เปดอยางเปนทางการเมื่อวนัที่ 
19 ต.ค. 1974 

จากน้ัน นําทานชม อนุสรณสถานเรือ
ดําน้ํา Kursk submarine 
memorial ที่บันทกีรายช่ือ
และเหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุเรือดาํน้ําลม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารญีปุ่�น อาหารสไตลญี่ปุ�น ราน kay 
japanese food in Murmansk 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบาน เทอริเบอรกา Teliberka หมูบานเทอริเบอรกาต้ังอยู
บนชายฝم�งทะเลแบเร็นตส มหาสมุทรอารกติก ในแขวงโคลสกี ้(Kolsky) คาบสมทุร
โคลา แควนเมอรมานสค โดยอยูหางจากตัวเมอืงเมอรมานสค ขึ้นไปทางเหนือ
ประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง สองช่ัวโมงคร่ึง  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทุนดรา (Tundra) หรือทุงหมิะ
แถบขั้วโลก เทอริเบอรกาอยูบน
อาวโคลา (Kola) สดุปลาย
แผนดินรัสเซียทางทศิตะวันตก
เฉียงเหนือ ทางออกสูมหาสมุทร
อารกตกิ  Teriberka  เมอืงน้ี
เปนจุดเดนในภาพยนตรเร่ือง 
Leviathan Visit North 
Waterfall and Dragon egg สิ่งอัศจรรยที่ธรรมชาติรังสรรคขึ้นมา หนิกอนกลม
เกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถกูกดัเซาะดวยลมและน้ําทะเล วางเรียงรายกันสดุลกูหูลกูตา
ที่ธรรมชาติรังสรรคเอาไวใหดูยิง่ใหญและอลังการมาก เปนจุดที่ถายรูปดูเพลินมาก 
North Waterfall  สถานที่น้ีเปนทะเลสาบมลีําธารเล็กๆ ไหลลดัเลาะรวมกันมา
กอนจะเปนน้ําตกบนหนาผาสูงไหลลงสูทะเลอารกตกิใกลขัว้โลกเหนือทีสุ่ดการ
เดินทาง ถาพื้นถนน หมิะยงัไมแนน เราใชรถ 4WD minivan  เดินทางถงึจดุถายณ 
ชายหาด Dragon egg beach แตถาในเดือนที่หมิะตกหนัก รถเดินทางไมถงึ เรา 
ตองใชการเดินทางดวย snowmobile เดินทางถึงจดุถายณ ชายหาด Dragon 
egg beach On Tiriberka transfer by 4WD minivan (No Snow) or 
snowmobile (Snow) จดุถายรูป ช่ืนชมความงามของฤดูหนาว Tiriberka 
มหาสมุทรอารกติก ทุงหมิะแถบขัว้โลก  Tundra  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากน้ัน  นําทานเดินทางกลับสูเมอืงเมอรมงัค 
ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมือง

เมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น 
21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรอื ปรากฏการณออโรรา (Northern 

Light)ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่มแีสงเรืองบนทองฟ�าในเวลากลางคืน 
โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขัว้โลก ปรากฏการณออโรราเปนตัวอยางปรากฏการณ
ทางฟสิกสที่นาทึง่ที่สดุที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกลพื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆ
เปนวงน่ิง แลวระเบิดออกมาเปนสตีาง ๆ พุงกระจายภายในเวลาไมกีว่ินาท ีบางคร้ัง
จะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกบัพื้น หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมนัพุงสูงขึ้นสูทองฟ�า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
*** ทั�งนี�ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี� เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ
เห็นแสงเหนือจงึไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั�น 
ผู้เดนิทางต้องยอมรับเงื�อนไขหากเกดิกรณทีี�ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนี�ด้วย*** 



 

 

วันทีส่ี ่ ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮสักี้ • หมูบานชาวซามิ • กวางเรนเดียรลากเลื่อน • เมือง
เมอมังค • เรือตัดน้ําแข็งพลงังานนิวเคลียรเลนิน • ปฏบิัตกิารลาแสงเหนือ  
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ที่ ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮสักีพ้ันธุ

สุนัขที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมคีวามสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบน
น้ําแขง็หรอืหมิะไดดวย ทัง้น้ีทานยังไดมีประสบการณที่แสนสนุกในการน่ัง รถเทียม
สุนัขลากเลื่อนไดอกีดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ลิ้มรสอาหารทองถิน่ ของชาวซามิ  



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานชาวซามิ Sami village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 
2 ช่ัวโมง) ชมประเพณี วัฒนธรรม 
ของชาวพื้นเมืองที่อยุอาศัยในแถว
อารกตกิที่เรียกกันวา แลปส 
(Lapps) หรือ แลปแลนเดอร 
(Laplanders) ซึง่ปจจุบันอาศัย
อยูในพื้นที่หางไกลทางตอนเหนือ
ของนอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 
และคาบสมุทรโคลาของรัสเซีย ทัง้
ยังไดรับการคุมครองภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศของชนเผาพื้นเมืองอีกดวย 
บานของชาว 
ซามมิีลักษณะเปนเต็นทรูปกรวย ดานในปกคลุมดวยหนังและขนกวางเรนเดียร 
เพื่อใหความอบอุนและเปนฉนวนกันไฟไหม ตรงกลางเต็นทจะมีเตาผงิไฟขนาดใหญ 
ทั้งน้ีทานไดชม สัตวพื้นเมือง อยางสตัวพื้นเมอืง อาทิเชน กวางเรนเดียร และสุนัขไซบี
เรียนฮัสกี้  พรอมกับสนุกสนาน กับการเลนเกมสทองถิ่นของซามิ และสมัผัส
ประสบการณนาต่ืนเตนกับการ น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร**(ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศเอื้ออํานวย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสูเมอืงเมอรมงัค 
นําทานชม  เรือตัดน้ําแข็งพลงังานนิวเคลียรเลนิน(Ice breaker Lenin)เรือสําหรับการ

สํารวจอารกตคิ หรือ สงครามสอดแนม ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งรุนแรกของโลก ที่ใช
พลังงานนิวเคลียร เปดตัวเมือ่ป ค.ศ.1957 จอดเทียบทาในเมืองมูรมันสคแหงน้ี หลงั
ปลดระจําการมากกวา8 ป ปจจุบันไดเปดใหสามารถเขาชมภายในตัวเรือ ทีม่กีาร
ตกแตงอยางสวยงาม ซึ่งประกอบไปดวยหองประชุม หองควบคุม หองบังคับการที่อยู
บนสุดของเรือ หองแผนที ่และสะพานกัปตัน เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมือง

เมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น 



 

 

21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหา
แสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ
ออโรรา (Northern Light)
ซึง่เปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ ทีม่ีแสงเรืองบน
ทองฟ�าในเวลากลางคืน โดย
มักจะขึ้นในบริเวณแถบขัว้โลก 
ปรากฏการณออโรราเปน
ตัวอยางปรากฏการณทางฟสิกสที่นาทึง่ที่สดุทีเ่กิดขึ้นในอวกาศที่ใกลพื้นโลก มันอาจ
ปรากฏจากสิ่งจางๆเปนวงน่ิง แลวระเบิดออกมาเปนสตีาง ๆ พุงกระจายภายในเวลา
ไมกีว่ินาที บางคร้ังจะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมนัพุง
สูงขึ้นสูทองฟ�า  

 
 
 
  
วันทีห่า เมืองเมอรมรงัส • บินภายในสูเมืองเซนตปเตอรเบริก • พระราชวงัฤดูรอน 

Peterhof  • ชอปปم�งเอาทเลท     ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
สุดพิเศษ นําทานเดินทางสูราน MCDONALD’S ที่บนัทึกไววาอยูเหนือทีสุ่ดของโลก ใหทาน

ไดลิ้มลองรับประทานเบอรเกอรไก หรือเน้ือ 1 set พรอมน้ําดืม่ 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทั�งนี�ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี� เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ
เห็นแสงเหนือจงึไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั�น 
ผู้เดนิทางต้องยอมรับเงื�อนไขหากเกดิกรณทีี�ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนี�ด้วย *** 



 

 

 
จากน้ัน  นําทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบิน เพื่อนําทานเดินทางกลับสูเมืองมอสโคว 
11.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอรมรังส สูเมืองเซนตปเตอรเบิรกโดยสายการบิน

ภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU6344 
น้ําหนักกระเป�าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเป�าสําหรับการ
เดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรยีกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา 
ทางบรษัิทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
13.20 น. ถึงสนามบิน เมืองเซนตปเตอรเบริก (Saint Petersburg) เมืองที่ไดรับสมญา

นามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทศันียภาพที่สวยงามของเมือง เมอืงน้ีสราง
โดยพระเจาซารปเตอรมหาราช เมือ่ พ.ศ.2246 โดยตัวเมืองเร่ิมสรางดวยการถม
ทราย และหินเปนจํานวนมาก เพราะวาพื้นที่เดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตุผลในการ
ทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได เพื่อ
การพัฒนาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได ตอมา จงึ
ไดรับสมญานามวา “หนาตางแหงยุโรป” เมอืง เซนตปเตอรสเบิรค เดิมมช่ืีอวา เป
โตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวงัฤดรูอน หรอื พระราชวงัปเตอรฮอฟ(Peterhof 
Palace)พระราชวงัที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวา ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และ 
เลอ บรอง ซึง่ทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวงัน้ี โดยตัวภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
พระราชวังเปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนส
ซองส “บารอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกับพระราชวงัน้ีมาก วาง
โครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวงัอยางประณีตเนน
การตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไมแกะสลักและ 
ภาพวาดสีน้ํามันเปนหลักดานนอกจะเปนหนาที่ของ เลอ บรอง เขาถกูพระเจาปเตอร
เชิญมาสรางลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถอืเปนจดุหลกัของประสาทแหงน้ีก็
วาได ดวยความยิง่ใหญตระการตาและแสงของพระอาทิตยกระทบผวิน้ํา และขอบ
อางสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศรมร่ืนของตนไมนานาพันธุ 

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวงัจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตลุาคม จนถึงเดือน 
พฤษภาคม และอาจปดทําการในวันจันทรสิน้เดือน หรือวันจันทรกบัวันองัคาร (2วัน 
ติดตอกัน) ซึง่เปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดู 
หนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณทีี ่
พระราชวังฤดรูอนปด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม  
โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวงัอื่นที่เปดหรอืสถานที่อื่นๆในชวงเวลาดังกลาว** 
จากน้ัน เดินทางสู OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตงสไตลยุโรป 

และเปนแหลงชอปปم�งที่รวมรานคาดังมากมาย สัมผัสประสบการณการชอปปم�งทีค่รบ
ครันดวยสินคาช้ันนําตางๆ มากมาย  

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
ที่พัก Hampton by Hillton หรอืเทียบเทาระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมือง

เซนตปเตอรเบริก 
วันทีห่ก พระราชวังฤดหูนาว • โบสถหยดเลือด • พระราชวงัแคทเธอลนี   ไ (เชา/

กลางวัน/เย็น)                                    
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 

1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่ 



 

 

5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ 
ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 ตัง้อยูระหวางทาวงั กับ จตุัรัสพระราชวัง ภายนอกของ
พระราชวังใชโทนสีเขียว และ ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของ
พระราชวังฤดูหนาวไดเปดใหประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ 
(TheState Hermitage Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํา้คา
ของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยางเชน ลิโอนา
โด ดาวินซี,่ปกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปนพพิิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลก
แหงหน่ึง **ในบางชวงพระราชวงัอาจมกีารปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้น
หากวันที่เดินทางตรงกับชวงวันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียน
โปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานที่
อ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกยีรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที ่2 
พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศ 
เลิกทาส ดวยความหวงัดตีอประชาชน ปรากฎวาชาวรัสเซียไมเขาใจ เพราะหลงัเลิก
ทาส ชาวนากลับมคีวามเปนอยูที่จนลง เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลง
พระชนม โดยสงหญงิชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพวิง่เขามาขณะพระองคเสด็จผาน 
ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถกูสรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมา
จนถึงทุกวันน้ี รูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มี
รูปรางลักษณะคลายกับวิหารเซนตบาซิลที่เมืองมอสโคว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินทางสู หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปชุกิ้น สถานที่ประทับและพกัอาศยัของ

เจานายช้ันสูงไมวาจะเปนอเล็กซานเดอร ปุชกิน้ ยอดกวีเอกรัสเซีย นําทานชม
พระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆ ใหชมนับรอยแต
ทุกทานตองไมพลาดชมหองอําพัน (แอมเบอรรูม) เปนสุดยอดงานศิลป�ยคุศตวรรษที่



 

 

18 อันประมาณคามิไดทีช่างเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่1 แหงป
รัสเซียประกอบดวยแผนไมโอกขนาดใหญหกช้ินเน้ือที่ 100 ตารางเมตร ประดับ
อําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมีคาจากอิตาลี หองอําพันถกูสราง
ขึ้นใหมในชวง 20 ปทีผ่านมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอล
ลาห(ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนําทานชม 
พระราชวังพาฟลอฟส ต้ังอยูสวนขนาดใหญซึง่สรางโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช 
เพื่อใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางที่พระองคทรงโปรดที่สุดคือ Charles 
Cameron เปนคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอล ทรง
ใหBrennaชางอิตาเลียนที่พระองคโปรดปรานเน่ืองจากพระองคตองการศิลปะแบบ
ฝร่ังเศสมากกวาอิตาลี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางานตอ
หลังจากพระเจาอเล็กซานเดอรที1่ขึ้นครองราชยทรงเสด็จมาพาํนักที่พระราชวงัน้ีตัว
พระราชวังประดับดวยของเกาด้ังเดิมทีถู่กเก็บใหรอดพนจากกทาํลายเมือ่คราว
สงครามโลก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
ที่พัก Hampton by Hilton หรือเทียบเทาระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรสัเซีย ที่เมือง

เซนตปเตอรเบริก 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด ประตูชัยเซนตปเตอรเบริก • มอสโคว • กรงุเทพฯ ไ (เชา/-/-)                                   
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ 
หองอาหารของโรงแรม 

แวะถายรูปกับ ประตูชัยกรุงเซนตป
เตอรเบิรก(NARVSKIYE 
TRIUMFAL’NYYE VOROTA) 
และซีเมียโมสต“ีSEMIMOSTIE"  
ถนนทีม่คีวามยาว 1 ก.ม. แต สราง
สะพานทัง้หมด 7 สะพานดวยกัน 

11.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู 
สนามบนินานาชาติพัลโคโว  เซนปเตอรเบิรก 

14.30 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตยีโว มอสโคว โดยสายการบนิแอโรว
ฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU43 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง 
19.25 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบนิที ่
SU270 
วันทีแ่ปด สนามบนิสุวรรณภูมิ • กรงุเทพฯ        
08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทบัใจมรูิลืม  
หมายเหต ุ: หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดย
เปนการปฏิบัตกิารทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรสัเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้น้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว
กอนทําการจองทกุครั้ง 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย....แกรนดรสัเซีย ตามลาหาแสงเหนือ มอสโคว เมอรมังค 
เซนตปเตอรเบิรก 8 วัน 6 คืน บินตรงสูมอสโควโดยสายการบินแอโรฟอทไทย (SU) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

05 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 SU271/SU270 72,900 72,900 71,900 6,000 

24 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 SU271/SU270 77,900 77,900 76,900 6,000 

08 ม.ค.63 15 ม.ค.63 SU271/SU270 75,900 75,900 74,900 6,000 

06 ก.พ.63 13 ก.พ.63 SU271/SU270 75,900 75,900 74,900 6,000 

20 ก.พ.63 27 ก.พ.63 SU271/SU270 72,900 72,900 71,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 

อัตราคาบริการรวม 
ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป บินตรงกรุงเทพฯ – 

มอสโคว - กรุงเทพฯ  
สายการบินแอโรฟอท Aeroflot (SU) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เสนทาง มอส
โคว - มูรมันสค – เซนตปเตอรเบริก - มอสโคว ช้ันประหยัด  บินภายใน 3 ขา 

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสทิธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบนิปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 
กก.ตอ 1 ใบ 

ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลบั มอสโคว-เมอรมังค-
เซนตปเตอรเบริก-มอสโคว  

     คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 
7 กก.ตอ 1 ใบ 

คาทีพั่กโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุ น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ



 

 

คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
คามัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
ประกันอบุัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงนิ 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศพัท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซกัรดี ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบนิ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทวง, 

การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จาก
เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

คาทปิไกดทองถิน่, พนักงานขบัรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทัง้ทริป 
70 USD/ ทาน 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบรษัิทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดนิทาง 



 

 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะน้ัน ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจํา

ใหทัง้หมด ยกเวนในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขตัฤกษ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิทัง้หมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 

กรณีเจ็บป�วย : 
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดนิทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
  กรณีทีท่านมีเดนิทางบนิภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครื่องบนิ, ตั๋ว

รถทวัร, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครั้งกอนทําการออกตัว๋หรือชําระคา
ทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อาหาร 
  อาหารที่ประเทศรสัเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหารสไตล

ยุโรปแบบฟวช่ัน ซึ่งรสชาติจะเปนไปตามสไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยในบาง
ม้ือ  
 
 
 
 



 

 

โรงแรมทีพั่ก 
  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษทัฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 
หอง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะ
มี 1 เตียงใหญกบัเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรณุาอานเงื่อนไขการ
จองแบบ 3 ทานหากลกูคาพึงพอใจทางบรษัิทฯจะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขของ
หองพักดังกลาว**  

  โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลักษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลกูคารีเควสพัก Double ทางบรษัิทฯจะไมรับรองเรือ่ง
หองใหเน่ืองจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึน้อยูกับ
การจัดการของทางโรงแรมเปนหลกั ทั้งน้ีลกูคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

  การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบ
เดี่ยว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรดั
และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองพักแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

  กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯ มีสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
  เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บรษัิทฯ ไมรับผิดชอบหาก

อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ



 

 

ทองเที่ยวเทาน้ัน) หนังสอืเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปยกน้ํา หามสแตมป�ตัวการตูน
หรือสแตมป�อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเปนเอกสาร
ราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนน้ันพาสปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได โดยทางทวัรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบนิ, สายการบิน
ยกเลิกบนิ, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฏิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึง่ลกูคาจะตองยอมรบัใน
เงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิททวัร) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบรษัิทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทกุอยางทางบรษัิทฯ ไดชาํระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคืนคาบรกิารไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา
คาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 



 

 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนา 
อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


