
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอสโก – เซนต์ปีเตอรส์เบริก์ 8 วนั 
จตัุรสัแดง – พระราชวงัเครมลนิ – สแปรโ์รวฮ์ลิล์ – รสัเซยีนเซอรค์สั 

พระราชวงัฤดหูนาว – พระราชวงัฤดรูอ้น  
 กาล่าดนิเนอร ์ ทานกาล่าดนิเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั 

 
 
 
 



 
 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภมิู 
23.30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้รบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ัง่ขึน้เครื่อง 
วนัท่ีสองของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภมิู - ดไูบ - มอสโคว ์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์ - ถนน

อารบทั 
03.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) น าท่านออกเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  โดยเทีย่วบนิที ่EK377/EK133 
 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ : 0715-0915 *.*.*. 
13.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ... 
ออกเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) ทีส่รา้งขึน้โดย พระเจา้
ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 ในปี 1839 และกด็ าเนินการสรา้งกนันานถงึ 45 ปีสวยงามอลงัการตัง้แต่แรกเหน็ ตวั

อาคารสขีาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผู้
เป็นเจา้หลงัจากทีร่สัเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสมาได ้อสิระใหท้่าน
ถ่ายภาพดา้นนอก  
จากนัน้เดนิเล่นชมถนนอารบทั ย่านถนนคนเดนิทีจ่ะมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ใน
ย่านนี้เราจะไดเ้หน็ศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลือกซือ้ และของที่
ระลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ช่นกนั  

 น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แมจ้ะเหมอืนไม่ใช่สถานทีท่่องเทีย่ว แต่เมื่อมา
กต็อ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดซูกัครัง้ แต่ก่อนเคยเป็นสถานทีห่ลบภยัจากกองก าลงั
ทหารนาซใีนช่วงสงครามครัง้ที ่2 หากนับรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใตด้นิทัว่มอสโกจะมคีวามยาวถงึ 
260 กโิลเมตร และที ่สถานีคอมโซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) กโ็ดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์า
รอก และกม็ภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ัว่ทัง้สถานี พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามทีอ่ลงัการ
ยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี มเีสาหนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝง
ไวใ้นทุกซอกทุกมุม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ทีพ่กั IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน - สแปรโ์รว ์ฮิลล ์- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์  - ละครสตัว ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็น
หน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ทีส่รา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างทีสุ่ด 
เป็นแหล่งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยนือายุมายาวนานกว่า 850 ปี มบีทบาทในหลายยุคของรสัเซยี ภายใน
พระราชวงันอกเหนือจากจ านวนหอ้งใชส้อยถงึ 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการทีม่คีวามยาว
ประมาณ 2,235 เมตรส าหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลีย่นให้เป็นทีท่ าการของรฐับาล และสว่นหน่ึงเปิด
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ทีบ่รเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ปืนใหญ่ทีไ่ดร้บัการ
บนัทกึลงกนิเนสบุ๊คว่ามปีากกระบอกใหญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1586 เพือ่ขม่ขวญัศตัรแูละเพือ่ใหเ้ป็นปืน
ใหญ่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกสมชื่อ ดา้นนอกมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มนี ้าหนกั
รวมถงึ 40 ตนั และยงัมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชื่อว่า ระฆงัพระเจา้ซาร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อวีานทีส่งู 81 
เมตร ระฆงัใบน้ีจงึถูกสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก น ้าหนกัรวมมากถงึ 200 ตนั แต่ที่
เหน็มุมหนึ่งมชีิ้นสว่นของระฆงัแตกออกมา ซึง่กม็นี ้าหนักมากถงึ 11.5 ตนั 
ภายในเราจะไดเ้หน็ โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) โบสถ์
เก่าแก่และศกัดิส์ทิธิ ์ดว้ยการเป็นสถานทีจ่ดัพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิข์องรสัเซยี
ทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถ์ม ี5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ดา้นนอกและดา้นใน ยิง่
ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจรงิๆ ...ชม
พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี ่หนึ่งในพพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของมอสโคว ์ทีเ่กบ็รวบรวมสมบตัลิ ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นอญัมณี เครื่องประดบั อาวุธ และงานศลิปะชัน้น ามากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสูจุ่ดชมววิเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮลิล ์(SPARROW HILLS) หรอือกีชื่อคอื 

เลนินฮลิส ์เนื่องจากเป็นท าเลทีม่องเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมุมทีเ่ลนินชื่นชอบมาก จงึเลือก
จุดนี้เป็นทีต่ ัง้ของบา้นพกัสว่นตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรบันกัท่องเทีย่วขึน้มาชมววิจุดเดยีวกบัเลนินในอดตี
แลว้ ยงัเป็นทีน่ิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

น าท่านสู ่จตัุรสัแดง (RED SQUARE) จตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลกเพราะสรา้งด้วยการน า
หนิแกรนิตและหนิอ่อนจ านวนนบัลา้นชิ้นตอกฝังลงบนพืน้ทัว่จตัุรสัทีม่คีวามกวา้ง 695 เมตร
และยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็นจตัุรสัโมเสกทีย่ิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นทีต่ ัง้ของ
กโิลเมตรทีศู่นยข์องรสัเซยี โดยรอบจตัุรสัแดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานทีส่ าคญัหลายแห่ง ม ี
หอนาฬกิาซาวเิออร ์(SAVIOR TOWER) ทีต่ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหน้าขึน้ไป
ชมบนยอดหอเราจะเหน็ไดว้่าออกแบบดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึง่

เป็นทบัทมิน ้าหนกัถงึ 20 ตนั ม ีวหิารเซนตบ์าซลิ (ST. BASIL'S CATHEDRAL) กถ็อืว่ายงัไปไม่ถงึ นี่คอื
สิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ายิง่ใหญ่ทีสุ่ดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที ่16 วหิารเซนตบ์าซลิสรา้งขึน้อย่าง
สวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มโีดมถงึ 9 ยอดทีส่งูลดหลัน่กนัไป  



 
 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
 น าท่าน ชมการแสดง รสัเซยีนเซอรค์สั ละครสตัวข์ึน้ชื่อของรสัเซยีทีผ่สมผสานระหว่างการแสดงของสตัวต์่างๆ 

กายกรรมและมายากล ทีท่ ัง้สนุกและตื่นตาเป็นโชวท์ีพ่ลาดไม่ได้ 
ทีพ่กั IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      มอสโคว-์มูรม์นัสค ์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
........ น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมูรม์นัสค ์ (MURMANSK) โดยสายการบนิ................ เทีย่วบนิที ่..........  
........ น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึท่าอากาศยานมูรม์นัสค ์  เป็นเมอืงท่าของรฐัมรูม์นัสค ์อ๊อบ-ลาสต ์(MURMANSK 

OBLAST) ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา (KOLA BAY) โดยมแีหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบั
ประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัในการมุ่งหน้าออกสูอ่ารค์ตกิหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้.... 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นซาม ิ(SAMI VILLAGE) ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมอืงซามนิี้ ท่านจะไดส้มัผสัถงึวถิี

ชวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดนิเวยี โดยสบืสานวถิชึวีติดัง้เดมิชมสตัว์เมอืงหนาว
เช่น กวางเรนเดยีร ์(REINDEER) หมาป่า(FOXES) เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัว์
เศรษฐกจิ  แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิ

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั ............. หรอืเทยีบเท่า 
........ น.  น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรอื แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึง่ แสงออ
โรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคนื  

*** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั 
และ  

โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม *** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง      มูรม์นัสค ์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ใหท้่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่านทีต่อ้งการท ากจิกรรมต่างๆกรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรอ์ย่างน้อยสองวนั 
*.*.*. รถสโนโมบลิ (SNOW MOBILE)  ตะลุยหมิะ ใหท้่านไดส้นุกตื่นเตน้กบัลานน ้าแขง็กวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณ์สุด

สนุกและ 
เรา้ใจเป็นอย่างยิง่ (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) ราคาประมาณ 5,000.- รเูบลิ 
*.*.*. ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี้  (HUSKY FARM) เปิดบรกิาร พฤหสัฯ/ศุกร/์อาทติย)์ ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสุนขัแสนรู ้เป็น

พนัธุท์ี ่
ฉลาดเฉลยีวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสุนัขพนัธุน์ี้เพือ่ใชใ้นการลากเลื่อนบนน ้าแขง็

หรอืหมิะ  
ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์นัง่รถเทยีมสุนขัฮสักีล้ากเลื่อน(Husky Sledding) โดยทีฟ่ารม์นี้จะบรกิารตอ้นรบัท่านดว้ยชา

รอ้น ขนม 
พืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรบัทีแ่สนจะ ราคาประมาณ 5,000.- รเูบลิ 
*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า *.*.*.  
ทีพ่กั ............. หรอืเทยีบเท่า 
........ น.  น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรอื แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึง่ แสงออ
โรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคนื  

*** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั 
และ  

โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม *** 
วนัท่ีหกของการเดินทาง     มูรม์นัสค-์เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
........ น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์  (SAINT PETERSBURG) โดยสายการบนิ................ เทีย่วบนิที ่

..........  
จากนัน้น าท่านสู ่ท่าเรอืพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรอืรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) 
หรอืเรอืรสัเซยีนาว ีไดช้ื่อว่าเป็นเรอืรบทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในรสัเซยี โดยเป็นเรอืลาดตระเวนทีร่บัใชช้าวรสัเซยีมา
ยาวนาน ตัง้แต่ครัง้สงครามรสัเซยีกบัญีปุ่่ นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 
รวมถงึใชย้งิปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยดึพระราชวงัฤดหูนาวทีเ่ซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ในการปฏวิตัสิงัคมนิยมทีน่ า
โดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรอืทีโ่ดยสารซารน์ิโคลสัที ่2 พรอ้มราชนิกุลคนอื่นๆ มายงัพธิบีรม
ราชาภเิษกรชักาลที ่6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรอืออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพพิธิภณัฑล์อยน ้า 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



 
 

 

 

บ่าย น าท่าน ถ่ายรูปกบั  BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT เป็นอนุสาวรยีแ์ห่งแรกของนครเซน็ต์
ปีเตอรส์เบริก์ ตดิกบัแม่น ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซน็ไอแซค ซึง่ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ผูเ้ป็นกษตัรยิพ์ระองคแ์รกทีไ่ด ้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne 
Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรนีมหาราช  
น าท่าน ชมภายนอกป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER AND PAUL) เป็นสิง่ก่อสรา้งแรกสุดของเมอืงเซนต์ปี
เตอรส์เบริก์สรา้งในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศลิปะแบบบารอกเพือ่ใชเ้ป็น
ป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศกึรุกราน ตัง้อยู่บน เกาะวาซลิเยฟสกี ้(VASILIEVSKY ISLAND) ลกัษณะเป็น
รปูทรงหกเหลีย่ม ก าแพงเป็นหนิก่ออฐิ สว่นวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER-AND-PAUL-
FORTRESS) เริม่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ. 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ DOMENNICA TREZZINI สรา้งเสรจ็ใน
วนัที ่29 มถิุนายน ค.ศ. 1733 ตัง้ชื่อวหิารแห่งนี้เพือ่เป็นเกยีรติแ์ด่นกับุญปีเตอร ์และนกับุญปอลดเ์พือ่เป็นการ
เผยแพร่ศาสนา ความสงูของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิง่ ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดของเมอืงและหา้มสรา้ง
สิง่ก่อสรา้งใดสงูกว่า ภายในท าการตกแต่งดว้ยศลิปะบารอกซึง่นับว่าแตกต่าง กบัโบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซ์
ทัว่ไปและวหิารแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก 
จนกระทัง่ถงึกษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยของราชวงศ ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  *.*.*.  กาล่าดนิเนอร ์ภายใน พระวงันิโคลสั *.*.*.   
...... พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของรสัเซยีทีข่ึน้ชื่อ ดว้ยดนตรแีละการรอ้งเพลงทีม่เีอกลกัษณ์ ลิม้รสไขป่ลาคาเวยีร์

และ 
จบิแชมเปญ *.*.*.   

ทีพ่กั PARK INN PULKOVSKAYA หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง              เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดรู้อนปีเตอรฮ์อฟ -พระราชวงัฤดหูนาว 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ (PETERHOF) มอีกีชื่อ
หนึ่งเรยีกว่า PETRODVORETS หรอืเปโตรควาเรสต ์ ตัง้อยู่แทบ
ชานเมอืงของทีน่ี้ เป็นพระราชวงัที่ 
สวยงามไม่เหมอืนใคร เกดิขึน้จากราชาปีเตอรอ์งคเ์ดมิ ปีเตอรฮ์อฟ
เป็นพระราชวงัทีถู่กนิรมติโดยศลิปินเอกในสมยันัน้ ทีช่ื่อว่าฟรานเชส
โก ราสเทรลลี ่และเลอ บรอง ทัง้สองท าคนละสว่นในพระราชวงันี้โดย
ตวัภายในพระราชวงันัน้เป็นหน้าทีห่ลกัของราสเทรลลีท่ีอ่อกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส ์"บารอค"
และคลาสสกิพระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ปั้นมอืกบัพระราชวงันี้มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี ราสเทรลลี่
บรรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลอืกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสี
น ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงักย็งัมสีวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อสิระตาม
อธัยาศยัใหท้่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ 



 
 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ชมภายนอกพระราชวงัฤดหูนาว (HERMITAGE MUSEUM) ทีม่คีวามส าคญัต่อ

ประวตัศิาสตรข์องทัง้ประเทศรสัเซยีและไทย เนื่องจากในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
รชักาลที ่5 พระองคไ์ดเ้สดจ็มาประทบัทีน่ี่ขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะ
ของพระเจา้ซารใ์นคราวเสดจ็ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรอื พ.ศ.
2440 พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ถอืเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่และเก่าแก่
ทีสุ่ดในโลก มหีอ้งมากถงึ 1,050 หอ้ง มากถงึ 3 ลา้นชิ้น ซึง่สว่นใหญ่
จะเป็นภาพเขยีน   

ข้อห้าม *.*.*. ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูป ตอ้งฝากไวท้ีเ่จา้หน้าที ่
รวมถงึสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย *.*.*.  
น าท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรยีกเล่นๆว่า โบสถห์ยดเลอืด (SAVIOR ON 
BLOOD CATHEDRAL) ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมทีพ่ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ีส่อง ถูกวางระเบดิปลดิชพี
โดยผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษตัรยิพ์ระองคต์่อไปจงึสรา้งโบสถน์ี้ขึน้เป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถอ์นังดงามที่
อยู่ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งขึน้ตามบญัชาของ “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่3” เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา
คอื “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2” ซึง่ถูกลอบปลงพระชนมใ์นบรเิวณทีส่รา้งโบสถ์นี้ขึน้ยอดของโบสถ์มคีวามสงู 81 
ม. ตามปี ค.ศ.1881 ทีส่ิน้พระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถ้งึ 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี 
ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ทีม่คีวามละเอยีด ประณีต งดงาม โดยใชห้นิอ่อนหลากส ีประดบัประดา
ดา้นใน คงลกัษณะศลิปะรสัเซยีในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   
น าท่าน เขา้ชมมหาวหิารสุดอลงัการ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S 
CATHEDRAL) มหาวหิารโดมทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่า
ชมไปทัง้หลงั แต่ก่อนเคยเป็นโบสถไ์มเ้ก่าหลงัเลก็ พอเปลีย่นเป็นมหาวหิารหลงั
ใหญ่ความอลงัการกป็รากฏขึน้ดว้ยอาคารหลงัใหญ่ทีม่เีสาหนิแกรนิตชิ้นใหญ่
จ านวน 48 ตน้ แถมแต่ละต้นหน่ึงกส็ูงเกนิ 20 เมตร น ้าหนกั 114 ตนั สว่นของ
ยอดโดมทีเ่หน็เป็นสทีองนัน่กท็ าดว้ยทองค าแผ่นหนกัประมาณ 100 กโิลกรมั สวยงามยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE PULKOVO อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีเ่อาทเ์ลต็ซึง่รวมรา้นคา้
แบรนด์ดงัมากมายกว่า 40 รา้นคา้ชัน้น ามากมาย อาท ิเช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE 
NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ ไดเ้วลาพอสมควร... เดนิทางสูส่นามบนิ  
เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที ่EK176/EK372 
วนัท่ีแปดของการเดินทาง    ดไูบ  - สนามบินสุวรรณภมิู 
 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ 0655-0940 *.*.*.  
19.15 น. (เวลาทอ้ถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

๑๑๑๑***...***๑๑๑๑ 



 
 

 

 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านได้ท าการจองไว้กบัทาง
บริษทัฯ กรณุาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถ้าเกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

รบัผิดชอบทุกกรณี 
 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษิัทฯ จะยดึถือความปลอดภัย 
ตลอดจน 

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง ** 

 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

7-14 ก.พ. / 26 ก.พ.-4 มี.ค. 

3-10 มี.ค. / 17-24 มี.ค. 

25 มี.ค. – 1 เม.ย. 

59,999.- 8,500.- 

 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจาก 

อยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การ

ประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั

ต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวน

สทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 



 
 

 

 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท]

เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมี

ค่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. SERVICE CHARGE (ทปิ)  100.- USD (hotel, localguide, driver, restaurant) 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นท่ีเหลอื 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 



 
 

 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน  

1.ทางบริษทัไดส้ ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิการเรียก

เก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้นจริง   

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 

กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลา

ทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
• บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดินทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน  

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ(กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเก็บ  

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 

สงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวี

ซ่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจ

คนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูก

ปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  



 
 

 

 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  

เร่ืองวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ไม่ว่า

จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของ

เอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 

ถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง

บริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ าหรือ

ท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้  

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจ

ผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 



 
 

 

 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคาทัวร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย 
เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลพนิจิของสายการบนิและบรษัิทต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิ

แลว้) / ค่าสว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการ
บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่่างประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท

ตา่งประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก
ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่่านยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 14 วัน

กอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้ง

ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ 
ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น

ส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับ

ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ 
ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  



 
 

 

 

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดหัก

คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า

หรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมท่กุ
ครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคตั่วแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ 

ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

• ทา่นทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกต๋ัวโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่น

ยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรทั์ง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบัุตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม

, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ี
เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 


