
   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

มอสโก – เซนตป์เีตอรส์เบริก์ 8 วนั 

จัตุรัสแดง – พระราชวงัเครมลนิ – สแปร์โรว์ฮลิล์ – รัสเซียนเซอร์คสั 

พระราชวังฤดหูนาว – พระราชวังฤดรูอ้น –ล่องเรอืแม่น า้มอสโคว์ - 

กาล่าดินเนอร ์

ทานกาล่าดนิเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส 

นั่งรถไฟความเร็วสงู SAPSAN 

เดินทางงา่ยไมต่้องท้าวีซา่ 
 

วนัแรกของการเดนิทาง  สนามบนิสวุรรณภมูิ 

22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอ

มิเรตส์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอ้านวยความสะดวกด้าน

สัมภาระและบัตรที่นั่งขึ นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดนิทาง  สนามบนิสวุรรณภมูิ - ดไูบ - มอสโคว ์ - มหาวหิาร

เซนตซ์าเวยีร์ - ถนนอารบทั 

01.35 น. (เวลาท้องถิ่น) น้าท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  โดย

เท่ียวบินที่ EK385/EK133 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 0445-0940 *.*.*. 

13.50 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  หลัง

ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ... 

ออกเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (CATHEDRAL OF CHRIST THE 

SAVIOUR) ท่ีสร้างขึ นโดย พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใน

ปี 1839 และก็ด้าเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปีสวยงาม

อลังการตั งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอด

โดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า

หลังจากท่ีรัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมา

ได้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านนอก  



   

 

 

 

 

จากนั นเดินเล่นชมถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินท่ีจะมากมายไปด้วยร้านค้า

ร้านอาหาร ในย่านนี เราจะได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชม

และเลือกซื อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 ท่ีพัก IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดนิทาง   มอสโคว ์ - พระราชวงัเครมลนิ - สแปรโ์รว ์ ฮลิล์ - 

พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่  - ละครสัตว ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่าน เข้าชมพระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) สถานที่ท่องเท่ียว

ท่ีได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสร้าง

ขึ นในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานท่ี 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด เป็นแหล่ง

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทใน

หลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจ้านวนห้องใช้สอยถึง 

700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตร

ส้าหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ท้าการของรัฐบาล และส่วน

หนึ่งเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้คนท่ัวไปเข้าชมได้ ท่ีบริเวณด้านนอกจะมี 

ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปาก

กระบอกใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่งสร้างขึ นในปี 1586 เพ่ือข่มขวัญศัตรูและ

เพ่ือให้เป็นปืนใหญ่ท่ีใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 

120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน ้าหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆัง

ท่ีใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานท่ีสูง 

81 เมตร ระฆังใบนี จึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น ้าหนักรวมมากถึง 200 

ตัน แต่ท่ีเห็นมุมหนึ่งมีชิ นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน ้าหนักมากถึง 

11.5 ตัน ภายในเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION 

CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานท่ีจัดพิธี

ราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั น 

ตกแต่งสวยงามทั งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั นมีภาพเฟรสโกและภาพ

ไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ ...ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งใน

พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของมอสโคว์ ท่ีเก็บรวบรวมสมบัติล ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั นน้ามากมาย 



   

 

 

 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น้าท่านเดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดใน

มอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (SPARROW HILLS) หรืออีก

ชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นท้าเลท่ีมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจน

และเป็นมุมท่ีเลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี เป็นที่ตั งของบ้านพักส่วนตัว 

ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเท่ียวขึ นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีต

แล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซีย

อีกด้วย 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง 

 น้าท่าน ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คัส ละครสัตว์ขึ นชื่อของรัสเซียท่ี

ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ กายกรรมและมายากล ที่ทั งสนุก

และตื่นตาเป็นโชว์ท่ีพลาดไม่ได้ 

 ท่ีพัก IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง     มอสโคว-์สถานรีถไฟใตด้นิแหง่มอสโคว-์วิหารเซนตบ์าซลิ-

จตัรุสัแดง-หอนาฬกิาซาวเิออร์ 

                               หา้งสรรพสนิคา้กุม-เซนตป์ีเตอร์สเบริก์- นัง่รถไฟดว่น 

SAPSAN 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แม้จะ

เหมือนไม่ใช่สถานท่ีท่องเท่ียว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานี

รถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกอง

ก้าลังทหารนาซีในช่วงสงครามครั งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทาง

เดินรถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และท่ี สถานีคอม

โซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์

บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ท่ัวทั งสถานี พร้อมขอบ

เพดานอาคารโค้งสวยงามท่ีอลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอด

ความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝง

ไว้ในทุกซอกทุกมุม 

น้าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั งอยู่ใกล้กับ 

IZMAILOVO ROYAL ESTATE จึงเป็นที่มาของชื่อ IZMAILOVSKY ท่ี



   

 

 

 

 

เป็นชื่อของตลาดนัดแห่งนี นั่นเอง ของท่ีระลึกจากรัสเซียท่ีน่าซื อหาก็มี ตุ๊กตา

แม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั นๆจากตัว

ใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื อสินค้าจากรัสเซียควรระวังการซื อภาพวาดสีน ้ามัน

เก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ให้มากๆ 

เนื่องจากว่ามีกฎหมายห้ามน้าของเก่าเหล่านี ออกนอกประเทศรัสเซีย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร

พื นเมือง 

บ่าย น้าท่านสู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) จัตุรัสท่ี

สวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสร้างด้วยการน้า

หินแกรนิตและหินอ่อนจ้านวนนับล้านชิ นตอกฝังลง

บนพื นทั่วจัตุรัสท่ีมีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท้าให้กลายเป็น

จัตุรัสโมเสกท่ียิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั งของกิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัสเซีย 

โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานท่ีส้าคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิกา

ซาวิเออร์ (SAVIOR TOWER) ท่ีตั งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้า

ขึ นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับ

ด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน ้าหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนต์บาซิล 

(ST. BASIL'S CATHEDRAL) ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง นี่คือสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับ

การยอมรับว่ายิ่งใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิล

สร้างขึ นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 

ยอดท่ีสูงลดหลั่นกันไป ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง 

เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซึ่งเปิด

ให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั นสูง 3 ชั น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ 

และร้านค้าจ้านวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะ

แบรนด์เนมช่ือดังระดับโลก   

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

**ล่องเรือชมความงามยามค่้าคืนของแม่น ้ามอสโคว์ วิวสวยๆ ของตัวเมือพร้อมด้วย

แสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นั นก็ได้เป็นบรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ใน

อีกมุมมองที่ก็สวยไม่แพ้กันเลย 

22.50 น. น้าท่านออกเดินทางจากมอสโคว์ สู่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  โดย รถไฟตู้นอน 

ชั น FIRST CLASS 



   

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  เซนตป์เีตอรส์เบริก์ - ชมเมอืง 

06.47 น. คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

 รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ 

จากนั นน้าท่านสู่ ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า 

(THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรับใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน 

ตั งแต่ครั งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบใน

สงครามโลกครั งท่ี 1 และ 2 รวมถึงใช้ยิงปืนเป็นสัญญาณการเข้ายึด

พระราชวังฤดูหนาวท่ีเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวัติสังคมนิยมท่ีน้าโดยเล

นิน เม่ือปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือท่ีโดยสารซาร์นิโคลัสท่ี 2 พร้อมราชนิกุล

คนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันเรือออโร

ร่าได้ปลดประจ้าการ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน ้า 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น้าท่าน ถ่ายรูปกับ  BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT 

เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับแม่น ้าเนวา 

ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์ม

หาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้ ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระ

นางแคทเธอรีนมหาราช  

น้าท่าน ชมภายนอกป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (PETER AND PAUL) เป็น

สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสร้างในปี ค.ศ. 1703 เป็น

อนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใช้เป็นป้อม

ปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสกี  

(VASILIEVSKY ISLAND) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ก้าแพงเป็นหินก่อ

อิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (PETER-AND-PAUL-

FORTRESS) เริ่มสร้างขึ นเมื่อปีค.ศ. 1712 ด้วยการ ออกแบบ

ของ DOMENNICA TREZZINI สร้างเสร็จในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 

ตั งชื่อวิหารแห่งนี เพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพ่ือเป็น



   

 

 

 

 

การเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง 

ก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในท้าการ

ตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไป

และวิหารแห่งนี ยังเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระ

เจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระท่ังถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง 

 ท่ีพัก PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่กของการเดนิทาง              เซนตป์เีตอร์สเบริ์ก-พระราชวงัฤดรูอ้นปเีตอร์ฮอฟ -

พระราชวงัฤดหูนาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่าน เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ 

(PETERHOF) มีอีกช่ือหนึ่งเรียกว่า 

PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต์  ตั งอยู่แทบ

ชานเมืองของท่ีนี  เป็นพระราชวังท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร 

เกิดขึ นจากราชาปีเตอร์องค์เดิม ปีเตอร์ฮอฟเป็น

พระราชวังท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยนั น ท่ีชื่อว่าฟรานเชสโก ราส

เทรลลี่ และเลอ บรอง ทั งสองท้าคนละส่วนใน

พระราชวังนี โดยตัวภายในพระราชวังนั นเป็น

หน้าที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงาม

ในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค"และ

คลาสสิกพระเจ้าปีเตอร์ หมายมั่นปั้นมือกับ

พระราชวังนี มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 

10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน 

เลือกใช้โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน ้ามันเป็นหลัก และ

ภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน ้าพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ 

อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ชมภายนอกพระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE 

MUSEUM) ท่ีมีความส้าคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั งประเทศรัสเซียและไทย 

เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 



   

 

 

 

 

พระองค์ได้เสด็จมาประทับท่ีนี่ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ใน

คราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี ถือ

เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีห้องมากถึง 1,050 ห้อง 

มากถึง 3 ล้านชิ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน   

ข้อหา้ม *.*.*. ภายในพระราชวัง ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป ต้องฝากไว้ท่ีเจ้าหน้าท่ี รวมถึง

สัมภาระขนาดใหญ่ด้วย *.*.*.  

น้าท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรียกเล่นๆ

ว่า โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL) ในปี 1881

หลังเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพ

โดยผู้ก่อการร้าย บุตรชายในฐานะกษัตริย์พระองค์ต่อไปจึงสร้างโบสถ์นี ขึ น

เป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อันงดงามท่ีอยู่ข้างคลอง Griboyedov โดยสร้างขึ น

ตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ 

“พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที่สร้างโบสถ์นี 

ขึ นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ท่ีสิ นพระชนม์ ภายใน

สามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 24 ปี ภายใน

การตกแต่งด้วยงาน “โมเสก”  ท่ีมคีวามละเอียด ประณีต งดงาม โดยใช้หิน

อ่อนหลากสี ประดับประดาด้านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 

แบบโบสถ์ทรงหัวหอม   

ค่้า รับประทานอาหารค่้า  *.*.*.  กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวังนิโคลัส *.*.*.   

...... พร้อมชมการแสดงพื นเมืองของรัสเซียท่ีขึ นชื่อ ด้วยดนตรีและการร้องเพลงท่ี

มีเอกลักษณ์ ลิ มรสไข่ปลาคาเวียร์และ 

จิบแชมเปญ *.*.*.   

 ท่ีพัก PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง           เซนตป์ีเตอรส์เบริก์-มหาวหิารเซนตไ์อแซค-

พระราชวงัฤดรูอ้นปเีตอรฮ์อฟ 

                                         พระราชวงัฤดหูนาว-ประเทศไทย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่าน เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์

ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวิหาร



   

 

 

 

 

โดมท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทั งหลัง แต่ก่อน

เคยเป็นโบสถ์ไม้เก่าหลังเล็ก พอเปลี่ยนเป็นมหาวิหารหลังใหญ่ความอลังการ

ก็ปรากฏขึ นด้วยอาคารหลังใหญ่ที่มีเสาหินแกรนิตชิ นใหญ่จ้านวน 48 ต้น 

แถมแต่ละต้นหนึ่งก็สูงเกิน 20 เมตร น ้าหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมท่ีเห็น

เป็นสีทองนั่นก็ท้าด้วยทองค้าแผ่นหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงาม

ยิ่งใหญ่ที่สุด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE PULKOVO อิสระให้ท่าน

เลือกซื อของท่ีเอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชั น

น้ามากมาย อาทิ เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE 

NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาพอสมควร... เดินทางสู่สนามบิน  เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย  โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินที่   

EK176/EK372 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    ดไูบ  - สนามบนิสวุรรณภมูิ 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 0655-0940 *.*.*.  

19.15 น. (เวลาท้อถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

๑๑๑๑***...***๑๑๑๑ 

 

ในกรณทีีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทาง

ทีท่า่นไดท้า้การจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการชา้ระเงนิคา่

ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณ ี

 

หมายเหตุ ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั งนี ทาง

บริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน 

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

 

 



   

 

 

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่
เดก็ต่า้กวา่ 12 

กับ 1 ผูใ้หญ ่

เดก็ต่า้กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มเีตยีงเสริม 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

26 ก.ค. – 2 ส.ค. /  

3-10 ส.ค.  
52,999.- 

8,500.- 

13 – 20 ก.ย. / 25 ก.ย. – 2 

ต.ค. / 2-9 ต.ค. /  

7-14 ต.ค. / 12-19 ต.ค. 

18-25 ต.ค. / 6-13 พ.ย. 

14-21 พ.ย. / 4-11 ธ.ค. 

6-13 ธ.ค. 

49,999.- 

 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การ

ประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

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

ต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 



   

 

 

 

 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

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

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท]

เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมี

ค่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

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

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 40,000.-บาท  
ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ  

1.ทางบริษทัไดส้  ารองที่น ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์การเรียก

เกบ็ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ ค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ   



   

 

 

 

 

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 

กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลา

ทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ) 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึค่ามดัจ าเตม็จ านวน  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 หมายเหต ุการยกเลกิไมว่่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม ท าตามเงือ่นไขหวัขอ้ดา้นบน เพราะทวัรแ์ละตัว๋เครื่องบนิไมส่ามารถรฟีนัเงนิคืนได  ้

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ 

บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดินทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ(กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเกบ็  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวี

ซ่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจ

คนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูก

ปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  



   

 

 

 

 

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไมว่่า

จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของ

เอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง

บริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจ

ผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 



   

 

 

 

 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

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

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย 
เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิ

แลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการ
บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท

ตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออก
ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น

ส าคัญ…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับ

ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า

หรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ

ยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 



   

 

 

 

 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ

ครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 

ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

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

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม
, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
 


