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ก ำหนดวนัเดินทำง:  ปี 2561 

 มกรำคม : 17 - 24, 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 

65,900.- 
กุมภำพนัธ ์: 21 - 28, 28 ก.พ. – 7 มี.ค. 

มีนำคม : 14 - 21 

      

รสัเซยี [มอสโคว–์แสงเหนอื–เซนทปี์เตอรเ์บริก์] 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

                                                                 
 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)                                 
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ตำมล่ำเเสงเหนือเเบบไม่งอ้วีซ่ำ ครั้งหน่ึงในชีวิตกบัการสมัผสัความหนาวเย็นสุดขัว่กบัอุณหภูมิติดลบ                และ

ชมปรากฏการณท์างธรรมชาติอนัสวยงามเเละต่ืนตาต่ืนใจของการ ตำมล่ำเเสงเหนือ Aurora Hunting         ท่ีประเทศ

มหาอ านาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ชมพิพิธภัณฑ์เรือท ำลำยน้ำํแข็งพลังนิวเครียร ์(Nuclear 

powered Icebreakers) ต่ืนเตน้กบัการขบัรถสโนโมบิล (Snowmobile) ตะลุยหิมะ นัง่รถลากเล่ือนโดย สุนัขไซบีเรียน 

ฮสัก้ี ที่ Husky farm เเละ กวำงเรนเดียร ์แบบ ซานตาคลอส ใชเ้ดินทาง ท่ี Sami village    น าท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์

ปีเตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) เมืองของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เขำ้ชมพิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ (Hermitage Museum) 

ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน   

วนัแรกของกำรเดินทำง     กรุงเทพฯ 

 

23.00 น’

  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวก 

วนัแรกองกำร

เดินทำง           

กรุงเทพ  

 

วนั 

โปรแกรมกำรเดินทำง เชำ้ เที่ยง ค ำ่ โรงแรมที่พกั  

หรือเทียบเท่ำ 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – มอสโคว –  เนินเขาสแปรโ์รว ์ ✈ ✈ O IZMAILOVO DELTA HOTEL 

3 

สถานีรถไฟใตดิ้น– พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัทอ์ารเ์มอร่ี- 

จตุัรสัแดง –โบสถเ์ซนตบ์าซิล – หา้งกุม – ละครสตัว ์
O O O IZMAILOVO DELTA HOTEL 

4 

มอสโคว ์– สนามบิน – มรูม์นัสค ์–หมูบ่า้นซามิ  - ฟารม์สุนัข

พนัธุฮ์สัก้ี – นัง่รถเทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือน –– นัง่รถเทียมกวาง

เรนเดียรล์ากเล่ือน–คิรอฟสค ์-  ตามล่าหาแสงเหนือ 

O O O TIRVAS HOTEL 

5 เมืองหิมะ – ขบัรถสโนวโ์มบิล – มรูม์นัสค ์ -ตามล่าหาแสงเหนือ O O O 
AZUMUT MURMANSK 

HOTEL 

6 

พิพิธภณัฑเ์รือท าลายน้ําแข็งพลงันิวเคลียร ์– สนามบิน –   

เซนทปี์เตอรเ์บิรก์ – มหาวิหารเซนทไ์อแซค 

O X O 
PARK INN 

PRIBALTIYSKAYA 

7 พิพิธภณัทเ์ฮอมิเทจ – พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – สนามบิน O O ✈  

8 ดูไบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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วนัที่สองของกำรเดินทำง         ดูไบ – มอสโคว –  เนินเขำสแปรโ์รว ์ 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 371   

06.00 น. ถึงสนามบินดูไบ น าท่านเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ  

10.00 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว โดยสำยกำรบินอิมิเรท เที่ยวบินที่ EK 133   

14.20 น. ถึงสนำมบินดำมำเดียดำวำ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรฐัรสัเซีย (เวลา

ทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนินเขำสแปรโ์รว(์Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถ

มองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึก

ท่ีสรา้งในสมยัสตาลิน นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่

เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย   

 

ค ำ่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

 น ำเขำ้สู่ที่พกั โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่สำมของกำรเดินทำง                     สถำนีรถไฟใตด้ิน– พระรำชวงัเครมลิน – พิพิธภณัทอ์ำร ์

                                                          เมอรี-่ จตัรุสัแดง –โบสถเ์ซนตบ์ำซิล – หำ้งกุม – ละคร 

                                                           สตัว ์

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ชมสถำนีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ย

ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของ

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้ นมาเป็นผู้น า

สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็น

ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึง

คุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต า่ 

ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสกน าท่านเขา้สู่ภายในรั้วพระรำชวังเครมลิน 
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(Grand Kremlin Palace)ท่ีประทบัของพระเจา้ซารทุ์กพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้

ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของ

รฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตุัรสัวิหาร ถ่ายรูป

กบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซิเอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั 

เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์ากน้ันชมระฆงั

พระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดใน

โลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆงั

แตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไมเ่คย

มีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตัน (หำกมีพิธีกรรมทำงศำสนำ

โบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ชมดำ้นใน)น าเขา้ชมพิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรี่ 

(The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บ

สะสมของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ี

เก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงต้น

คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บ

รวบรวมทรพัยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ 

และ อิหร่าน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่ำย น าชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์

ส าคัญในประวติัศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือ

การประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่ง

น้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ี

ระลึกสงครามโลกครั้งท่ี  2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่ม
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วนัที่สี่ของกำรเดินทำง                    มอสโคว ์– สนำมบิน – มูรม์นัสค ์–หมู่บำ้นซำมิ  - ฟำรม์สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี 

– นัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลำกเล่ือน –– นัง่รถเทียมกวำงเรนเดียรล์ำก

เล่ือน–คิรอฟสค ์-  ตำมล่ำหำแสงเหนือ  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ  

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหำรเซนตบ์ำซิล(Saint Basil’s Cathedral) 

ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรา้งด้วยศิลปะรัสเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่

บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจาก

ทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับ ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 

ชมหำ้งสรรพสินคำ้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ

เมื อง สร้างใน ปีค .ศ .1895 จ าห น่าย สินค้าจ าพ วกแบรนด์ เนม เส้ือผ้า 

เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถำนเลนิน ท่ีเก็บศพ

สรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านชมกำรแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควร

พลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที 

พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถ่ายรูปกับสัตวต่์างๆ 

และมีของท่ีระลึกดว้ย***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการ

แสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1 ,000 

บาท*** 

 

 น ำเขำ้สู่ที่พกั โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่ำ  
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...... น. ออกเดินทางสู่เมืองมูมนัสค ์โดยสายการบิน แอรโ์ร่ฟลอต  เท่ียวบินท่ี ……(ใชเ้วลา

บินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่พกั อำจมีกำรสลบัปรบัเปลี่ยน

ตำมควำมเหมำะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลำของเที่ยวบิน และ สภำพอำกำศ) 

 

...... น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่หมู่บำ้นซำมิ 

(Sami Village) ณ หมู่บ ้านชาวพ้ืนเมืองซามิ น้ี  ท่ านจะได้สัมผัสถึงวิ ถี ชี วิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยู่

ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย 

โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวำงเรนเดียร ์(Reindeer) หมำ

ป่ำ(Foxes) เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ และ

สัมผัสประสบการณ์นัง่รถเทียมกวำงเรนเดียรล์ำกเล่ือน (Reindeer Sledding) 

แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk) เดินทางสู่ฟำร์มสุนัขพันธุ ์ฮัสก้ี 

(Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรู ้เป็นพันธุ์ท่ีฉลาดเฉลียว

และแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัขพนัธุน้ี์เพ่ือใช้

ในการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิม่ะ ใหท่้านไดส้ัมผัสประสบการณ์นัง่รถเทียม

สุนัขฮัสก้ีลำกเล่ือน(Husky Sledding) โดยท่ีฟารม์น้ีจะบริการตอ้นรบัท่านดว้ยชา

รอ้น ขนมพ้ืนเมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น ำเขำ้สู่ที่พกั โรงแรม  TIRVAS HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora 

borealis) เป็นปรำกฏกำรณท์ำงธรรมชำติ ที่จะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมที่

ทอ้งฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำนั้น ซ่ึง แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) จะ
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ปรำกฎเป็นแสงสี เขียวที่พำดผ่ำนท้องฟ้ำยำมคํ่ำคืน  *** การพบเห็น

ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือ

ทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง        เมืองหิมะ – ขบัรถสโนวโ์มบิล – มูรม์นัสค ์ -ตำมล่ำหำแสงเหนือ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ท่ีสรา้งขึ้ นจากหิมะทั้งหมด ท่ี

มีการสรา้งประติมากรรมน ้าแข็งเป็นรูปร่างต่างๆท่ีสวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปป้ัน, 

โบสถน์ ้าแข็ง,อุโมงคถ์ ้า,เฟอรนิ์เจอรต่์างๆ มีเวลาใหท่้านไดส้นุกต่ืนเตน้กบัการขับ

รถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่ีท่านสามารถขบัรถไปบนหิมะ ลาน

น ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบการณสุ์ดสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิ่ง 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่ำย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองมูรม์ันสค ์(Murmansk) ซ่ึงเป็นเมือง

ท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา 

“Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับประเทศ

ฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในการมุง่หนา้ออกสู่อารค์ติก 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น ำเขำ้สู่ที่พกั โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora 

borealis) เป็นปรำกฏกำรณท์ำงธรรมชำติ ที่จะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมที่

ทอ้งฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำนั้น ซ่ึง แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) จะ

ปรำกฎเป็นแสงสี เขียวที่พำดผ่ำนท้องฟ้ำยำมคํ่ำคืน  *** การพบเห็น

ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือ
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ทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัที่หกของกำรเดินทำง         พิพิธภณัฑเ์รือท ำลำยน้ำํแข็งพลงันิวเคลียร ์– สนำมบิน –   

                                          เซนทปี์เตอรเ์บิรก์ – มหำวิหำรเซนทไ์อแซค 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑ์เรือท ำลำยน้ำํแข็งพลังนิวเคลียร ์(Nuclear powered 

Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียรรุ่์นแรก เปิดตวัเมื่อ

ปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้หนั้กท่องเท่ียว

ได้เขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือล าน้ีใชต้ัด

น ้าแข็งเพ่ือเปิดทางน ้าแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยในปัจจุบนัยงัมี

เรือทีปฏิบัติการตัดน ้ าแข็งอยู่ จากน้ันน าท่านชมอนุสำวรียอ์โลชำ (Alyosha 

Memorial) ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศใหก้บัเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตท่ีสามารถตรึง

กองก าลังเพ่ือหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 

เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรสัเซียและมีน ้าหนักกว่า 5,000 ตนั ไดเ้วลาสมควรน า

ท่านไปยงัสนามบิน 

 

เที่ยง อิสระใหท่้านรบัประทานอาหารเองในสนามบิน    

..... น. ออกเดินทางสู่เซนท์ปีเตอรเ์บิรก์ โดยสายการบิน แอรโ์ร่ฟลอต เท่ียวบินท่ี .....(ใช้

เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำม

เหมำะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลำของเที่ยวบิน และ สภำพอำกำศ) 

 

..... น. ถึงสนามบิน น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศน าท่านสู่เมืองเซนทปี์เตอร์

เบิรก์ 

 

บ่ำย น าชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้ง     โดย

พระเจ้าปี เตอร์มหาราชเมื่ อ ปี  ค .ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชิ นีแห่ งยุ โรป
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เหนือ”  ผ่านชมโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึ้ นบน

บริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 

3 ทรงสรา้งเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา น าเขา้ชมมหำวิหำรเซนตไ์อแซค (St. 

Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และใหญ่เป็นล าดับ 4 

ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์

ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอยา่งมาก  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรพ้ืนเมืองในพระรำชวงันิโคลสั (Nicholas Palace) 

จำกนั้นชมกำรแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชำวรสัเซีย ที่มีช่ือเสียงในกำรแสดง 

กำรเตน้ร  ำ กำรรอ้งเพลง กำรแตง่กำยชุดประจ ำชำติ  ตำมเผ่ำต่ำงๆ ซ่ึงท่ำน

จะสนุกสนำน และประทบัใจ ซ่ึงในช่วงพกักำรแสดงมีบริกำรอำหำรว่ำง อำทิ

เช่น ไข่ปลำคำรเ์วียร,์ ไข่ปลำเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกำ้ เป็นตน้ 

 

 น ำเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่เจ็ดของกำรเดินทำง           พิพิธภณัทเ์ฮอมิเทจ – พระรำชวงัปีเตอรฮ์อฟ – สนำมบิน 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าชมความยิ่งใหญ่ของพระรำชวงัฤดูหนำว (Winter Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือน

รสัเซียของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย-รสัเซีย   ปัจจุบัน

พระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ (Hermitage Museum)  ท่ี

เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกร

เอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรนัด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็น

พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน    

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พระรำชวังฤดู  
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รอ้น เปโตรดวำเรสต์ (Peterhof Palace) ท่ีสร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าปีเตอร ์  

มหาราช พระต าหนักท่ีไดช่ื้อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงาม

โดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุท่ีพวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและท่ีต่างๆ มากกว่า 100 

แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมท่ีวิจิตร

งดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวงัประดับดว้ยทองค าอร่ามเรือง

พรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่า

ได้  ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน ้ าพุอันตระการตา

สวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศส 

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

23.55 น   ออกเดินทางกลบัสู่ดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรสต ์เที่ยวบินที่  EK 176      

วนัที่แปดของกำรเดินทำง         ดูไบ – กรุงเทพ 

07.05 น   ถึงสนามบินดูไบ น าท่านเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ  

09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372   

18.40 น   คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

(โปรแกรมอำจมีกำรสลบัปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม) 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวนตามจ านวน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาตามความเป็นจริง  

5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขของ

หมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 
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ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบ

ค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ทั้งส้ิน 

 

โปรแกรม : รสัเซีย  

[มอสโคว–์แสงเหนือ–เซนทปี์เตอรเ์บิรก์] 

8 วนั 5 คืน 

โดยสำยกำรบินไทย (EK) 

   ก ำหนดกำรเดินทำง   

 มกรำคม : 17 - 24 , 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 

 กุมภำพนัธ ์: 21 - 28, 28 กพ. – 7 มี.ค.  

  มีนำคม : 14 - 21 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 65,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะมี 2 เตียงเท่ำนั้น ไม่มีเตยีงเสริม) 

*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั* 

โปรดสอบถำม 

พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่ำนละ 6,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 65,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(หอ้งพกัจะมี 2 เตียงเท่ำนั้น ไม่มีเตยีงเสริม) 

*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั* 

โปรดสอบถำม 

ในกรณีไม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน  ลดท่ำนละ  18,000.- 

หนงัสือเดินทำงสญัชำตไิทย ไม่ตอ้งท ำวีซ่ำรสัเซีย 
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ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจำกรำคำทวัร ์เริ่มตน้ที่ท่ำนละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เม่ือที่นัง่ confirm เท่ำนั้น) 
โปรดสอบถำม 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตใหเ้ด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 7 ปี เขำ้พกัแบบไม่มีเตยีงเสริม ** 

                      

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพ่ิมเตมิกบัทำงบริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเริ่มตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบ้ียประกนัเริ่มตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุตั้งแตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอุบตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิป) 
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อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัข้ึนรำคำ 

4. ค่ำทิปมคัคุเทศกจ์ำกเมืองไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยูเอสดอลล่ำร)์  

5. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่ำนเอง 

6. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ตลอดรำยกำรเดินทำง (36 ยูเอสดอลล่ำร)์ 

7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทำงบริษทัขอเก็บค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนกำรเดินทำง 

หำกทำ่นไม่ผ่ำนกำรอนุมตัิวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตจุ  ำเป็น 

ทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกิดข้ึนจริงเหต 

 

 

 

เง่ือนไขกำรจอง 

 1.   ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  ำแลว้เท่ำนั้น 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน หลงัจากท่ีช าระมดัจ าทนัที 

3. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี  
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    ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ 

    ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

 4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษนัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก 

    ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายใน  

     ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่

ครบตำมจ ำนวนที่บริษทัฯก ำหนดไว ้ (30 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –  
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      5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

      ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.   นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) ตำ่งประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมในรสัเซีย

ไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พัก 3 ท่ำน ผูเ้ดินทำง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียง

เสริม 

2. โรงแรมในรสัเซียส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี

ขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนั 
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 ขอ้ควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกียรตซ่ึิงร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / 

หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ

เดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ี

บริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิด

กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น 

หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภัยของ

ท่ำนผูมี้เกียรต ิซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

 

 

 


