
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รสัเซยี : เซนตปี์เตอรส์เบริก์-มูรม์นัสค ์6 วนั 4 คนื  
เทีย่ว 2 เมอืง โดยสายการบนิ Turkmenistan Airlines (T5) 

 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดยีวเพิม่ 

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 ม.ีค. 63 
21-26 ม.ีค. 63 
28 ม.ีค.-02 เม.ย. 63 

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



 

ตารางการเดนิทาง 
วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม-ิอาชกาบตั-เซนตปี์เตอรส์เบริก์-เรอืรบหลวงออโรรา่-Bronze Horseman   (-/-/D) 
วนัทีส่อง  ST.PETERSBURG-MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)                                                                      (B/L/D) 
วนัทีส่าม MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)                                                                                                   (B/L/D) 
วนัทีส่ี ่        MURMANSK- ST.PETERSBURG                                                                                            (B/L/D) 
วนัทีห่า้       เซนตปี์เตอรส์เบริก์-พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-HERMITAGE MUSEUM -โบสถห์ยดเลอืด-มหาวหิาร

เซนตไ์อแซค-สนามบนิ                                                                                                            (B/L/D) 
วนัทีห่ก       กรุงเทพ ฯ                                                                                                                               (-/-/-) 

02.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์  
D1 – D4 สายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 642 พบกับเจา้หน้าที่ของบรษิัทฯ ใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

04.40 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED) โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที ่T5 
642 (10.00 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั ASB)  

13.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (LED) โดยเทีย่วบนิที ่T5 731 
15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ St Petersburg (LED) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ 

น าท่านสู่ท่าเรอืพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรอืรบหลวงออโรรา่ (THE BATTLESHIP AURORA) หรอืเรอื
รสัเซยีนาว ีไดช้ ือ่ว่าเป็นเรอืรบทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในรสัเซยี โดยเป็นเรอืลาดตระเวนทีร่บัใชช้าวรสัเซยีมายาวนาน ตัง้แต่คร ัง้
สงครามรสัเซยีกบัญีปุ่่นในปีค.ศ. 1904 -1905 เคยรว่มรบในสงครามโลกคร ัง้ที ่1 และ 2 รวมถงึใชย้งิปืนเป็นสญัญาณ
การเขา้ยดึพระราชวงัฤดูหนาวทีเ่ซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ในการปฏวิตัสิงัคมนิยมทีน่ าโดยเลนินเมือ่ปีค.ศ.1917 และยงัเป็น
เรอืทีโ่ดยสารซารนิ์โคลสัที ่2 พรอ้มราชนิกุลคนอืน่ๆ มายงัพธิบีรมราชาภเิษกรชักาลที ่6 ในปีค.ศ.1911 ปัจจบุนัเรอืออ
โรรา่ไดป้ลดประจ าการกลายเป็นพพิธิภณัฑล์อยน ้า 

 
 
 

น า ท่ านชมถ่ ายรูปกับ  Bronze Horseman Statue Peter the 
Great เป็นอนุสาวรยีแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ติดกบัแม่น ้า
เนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซึง่ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรยีข์องพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราช ผู เ้ป็นกษัตร ิยพ์ระองคแ์รกที่ไดข้นานนามว่า 
“มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร ัง่เศส Entienne Maurice 
Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรนีมหาราช  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเท่า 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม–ิอาชกาบตั-เซนตปี์เตอรส์เบริก์-เรอืรบหลวงออโรรา่-Bronze Horseman  
(-/-/D) 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED


 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 
.........น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมูรม์นัสค ์โดยสายการบนิ ….. เทีย่วบนิที.่.….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 
..........น. เดนิทางถงึสนามบนิมูรม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ น าท่านสู่ เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี ้(Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูพ้นัธุฮ์สักี ้
ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมสุนขัฮสักีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรอื แสงออโรรา่ ซึง่เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏน้ันในชว่งตอนกลางคืน 
และในชว่งหน้าหนาวเท่าน้ัน ***ซึง่โอกาสที่จะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทยีบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหมิะ อสิระใหท่้านไดส้นุกตืน่เตน้กบัการขบัรถ Snow mobile  

 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเที่ยวชม หมู่บ ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพื ้น เมืองซามิ ท่านจะไดส้ ัมผัสถึงวิถีช ีวิต 
ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิทีใ่ชช้วีิตอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือ
ของคาบสมุทรโคลา และคาบสมุทรสแกนดนิเวยี ชมสตัวเ์มืองหนาวเชน่ กวางเรนเดยีร ์(Reindeer) จากน้ันน าท่าน
สู่ เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

วนัทีส่อง เซนตปี์เตอรส์เบริก์-MURMANSK                                                      (B/L/D)
        

        
 

วนัทีส่าม  เซนตปี์เตอรส์เบริก์-MURMANSK                                                                   
 (B/L/D) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ หรอื แสงออโรรา่ ซึง่เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ทีจ่ะปรากฏน้ันในชว่งตอนกลางคืน 
และในชว่งหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซึง่โอกาสที่จะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเทีย่วชมเมอืง รวมถงึเยีย่มชมเรอืตดัน ้าแข็งพลงังานนิวเคลยีร ์(เลนิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
.........น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ...... เทีย่วบนิที ่..... 
.........น. น าท่านสู่เดนิทางสู่ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีส่ี ่ เรอืตดัน ้าแข็ง-เซนตปี์เตอรส์เบริก์                                                                      (B/L/D) 
             
 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED


 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ 1 ช ั่วโมง เขา้ชม 
พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกชือ่หน่ึงเรยีกว่า 
PETRODVORETS หรอืเปโตรควาเรสต  ์ต ัง้อยู่แทบชานเมืองของ 
เป็นพระราชวงัทีส่วยงามไม่เหมือนใคร เกดิขึน้จากราชาปีเตอรม์หาราช 
ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัทีถู่กนิรมิตโดยศลิปินเอกในสมยัน้ัน ทีช่ ือ่ว่าฟ
รานเชสโก ราสเทรลลี ่และเลอ บรอง ทัง้สองท าคนละส่วนในพระราชวงันี้

โดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหนา้ที่หลกัของราสเทรลลี่ที่ออกแบบ
ความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค" และคลาสสกิ พระเจา้ปีเตอร ์หมายมั่นป้ันมือกบัพระราชวงันีม้าก วาง
โครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลีบ่รรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเนน้การตกแต่งภายใน เลอืกใชโ้คมไฟ
ระยา้ งานไมแ้กะสลกั และภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตา และสวน
พฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นที่ระลึก (ในกรณีพระราชวงั Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะ
จดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ทดแทน กรณุาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มี
ความส าคญัต่อประวตัศิาสตรข์องทัง้ประเทศรสัเซยีและไทย เน่ืองจากใน
รชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รชักาลที่ 5 
พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัทีน่ี่ขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซาร ์
ในคราวเสด็จประพาสยุโรปในค.ศ. 1897 หรอื พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑ ์
แห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ และเก่าแก่ทีสุ่ดในโลก มีหอ้งมาก
ถงึ 1,050 หอ้งมากถงึ 3 ลา้นชิน้ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขยีน เมือ่เขา้ไปภายในจะตอ้งเอาเป้ เสือ้หนาว กระเป๋ากลอ้ง
ถ่ายรูป สมัภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้งัเจา้หนา้ที ่(ในกรณีพระราชวงั Hermitage ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่
ทดแทน กรณุาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้) 
น าท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรยีกเล่นๆ ว่า โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 
CATHEDRAL ในปี 1881 หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่สองถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย
ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษตัรยิพ์ระองคต์่อไปจงึสรา้งโบสถนี์ข้ึน้
เป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามทีอ่ยู่ขา้งคลอง Griboyedov เพือ่เป็น
อนุสรณแ์ด่พระบดิาคอื “พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2” ซึง่ถูกลอบปลงพระ
ชนมใ์นบรเิวณทีส่รา้งโบสถนี์ข้ึน้ ยอดของโบสถม์คีวามสูง 81 ม. ตามปี
ค.ศ.1881 ทีส่ิน้พระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถ้ึง 1,600 คน และใช ้
เวลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ทีม่ี
ความละเอยีด ประณีต งดงาม โดยใชห้นิอ่อนหลากส ีประดบัประดาดา้น
ใน คงลกัษณะศลิปะรสัเซยีในยุคศตวรรษที ่17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   
น าท่านชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดม
ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถห์นิ และ
ถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิารแห่งนีเ้ป็นวหิารทีม่คีวามยิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ของโลก พระองคจ์งึทุ่มเททัง้ก าลงัคน และก าลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 
กโิลกรมั ภายในวหิารประดบัประดาดว้ยหนิอ่อน และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี  

วนัทีห่า้ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-HERMITAGE MUSEUM-โบสถห์ยดเลือด-มหา
วหิารเซนตไ์อแซค-สนามบนิ                                         (B/L/D)                  

 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านอ าลา เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์  เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED) โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines 
เทีย่วบนิที ่T5 730 

04.00 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั  
05.10 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Turkmenistan Airlines เทีย่วบนิที ่T5 645 
13.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพ  
 

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

** ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่น 
แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่วตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
** ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืต า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง  

ทางผูจ้ดัรายการขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่เตมิตามความเหมาะสม 
 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
งวดที ่2 : ช าระยอดส่วนทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   
หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

หมายเหต ุบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กว่า 20 ท่าน 

กรณียกเลกิ 

ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า บรษิทัจะคดิค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัน้ันทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เชน่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่าวซีา่ ค่ามดั
จ าหอ้งพกั เป็นตน้  
ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 
กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะท าเร ือ่งยืน่เอกสารไปยงัสายการบนิ 
โรงแรม และในทุกๆ การใหบ้รกิาร เพื่อใหพ้ิจารณาอีกคร ัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่สามารถแจง้ไดว้่า
สามารถคืนเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆ
บรกิารอืน่ๆ เป็นส าคญั  
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิดหอ้งพกั 
เป็น 1 TWN + 1 SGL จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 ตั๋วกรุป๊ หากออกต ัว๋แลว้ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง สายการบนิเตริก์เมนิสถาน ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. ต่อใบ / กระเป๋าถอื
ขึน้เคร ือ่ง (Hand carry ) น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กก.1ใบ  

วนัทีห่ก  อาชกาบตั - กรุงเทพฯ                                                                           (-/-/-)                   
 



 

อตัรานีร้วม 
ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิไป-กลบั (ช ัน้ประหยดั) กรงุเทพฯ-เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์-กรงุเทพฯ และสายการบนิภายในประเทศตามระบุ 
ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง คา่น า้มนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ทีร่ะบุในรายการ/ระดบัเดยีวกนั 
ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด 
ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย
แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพษิเท่าน้ัน” เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ค่าประกนัอุบิตเิหตุส าหรบัเด็กทีม่ีอายุต ่ากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบรษิทัประกนัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
เพยีงคร ึง่หน่ึงของสญัญา 
อตัรานีไ้ม่รวม 
คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7%ภาษหีกั  ณ ทีจ่า่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD  X 5 วนั  = 15 USD 
ค่าทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  2 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 5 วนั   = 10 USD 
ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 6 วนั = 18 USD รวมทัง้หมด 43 USD ตอ่ท่าน  
หมายเหต ุ
บรษิัทขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบรษิทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดัหากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร ์รถไฟ หรอืตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่

ของบรษิทัทราบทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตั๋วทุกประเภท มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีท่วัรม์ีการ
ยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ  
รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ หรอืเหตุการณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิโดยบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานทีไ่ดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึน้อยู่ ณ หนา้งานน้ันๆ 
บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ 
ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาตหิรอื คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
ระหว่างการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบตนเอง ในกรณีเปลีย่นเคร ือ่ง และทรพัยส์นิของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่ากรณีใดๆ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่่องเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเท่าน้ัน 
เน่ืองจากแต่ละสายการบนิมกีฎเกณฑท์ีต่่างกนั โดยสายการบนิเตริก์เมนิสถาน มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดนิทาง 21 วนั และเมือ่ตั๋ว
ออกมาแลว้ จะไม่สามารถเปลีย่นชือ่หรอืยกเลกิการเดนิทางหรอื REFUND ตั๋วได ้ 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีน้าทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 
 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสารมไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการ
จองไวก้บัทางบรษิทั กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าทีท่ราบ กอ่นการช าระเงินคา่ต ัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี* 


