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มอสโก – เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วนั 
จตัรุสัแดง - พระราชวงัเครมลนิ - สแปรโ์รวฮ์ลิล ์- รสัเซียนเซอรค์สั 

พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัฤดูรอ้น - ลอ่งเรอืแม่นํ�ามอสโคว ์

 กาลา่ดินเนอร ์ ทานกาลา่ดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั - นั �งรถไฟด่วน SAPSAN 
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วนัแรกของการเดินทาง  สนามบนิสุวรรณภมู ิ

23.30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ที�บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้รบัพรอ้ม

อาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรที�น ั �งขึ�นเครื�อง 

วนัที�สองของการเดินทาง  สนามบนิสุวรรณภมู ิ- ดูไบ - มอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบทั 

03.30 น. (เวลาทอ้งถิ�น) นาํท่านออกเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  โดยเที�ยวบนิที� EK377/EK133 

 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดูไบ : 0635-0930 *.*.*. 

13.45 น. (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

ออกเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(CATHEDRAL OF CHRIST THE 

SAVIOUR) ที�สรา้งขึ�นโดย พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี� 1 ในปี 1839 และก็

ดาํเนินการสรา้งกนันานถงึ 45 ปีสวยงามอลงัการต ั�งแต่แรกเหน็ ตวัอาคารสขีาวสะอาด 

ตดักนัดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจาก

ที�รสัเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝร ั �งเศสมาได ้อสิระใหท้า่นถ่ายภาพดา้น

นอก  

จากนั�นเดนิเลน่ชมถนนอารบทั ย่านถนนคนเดนิที�จะมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในย่านนี� เราจะไดเ้หน็ศิลปินพรอ้มงาน

ศิลปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซื�อ และของที�ระลกึหลากหลายแบบก็มใีหเ้ช่นกนั  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สามของการเดินทาง   มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน - สแปรโ์รว ์ฮลิล ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�  - ละครสตัว ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) สถานที�ทอ่งเที�ยวที�ไดช้ื�อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็นหนา้เป็นตาของ

รสัเซยีมายาวนาน ที�สรา้งขึ�นในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที� 3 ยิ�งใหญ่และสวยงามอย่างที�สุด เป็นแหลง่สถาปตัยกรรมที�สวยงาม

และยนือายุมายาวนานกว่า 850 ปี มบีทบาทในหลายยุคของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจาํนวนหอ้งใชส้อยถงึ 700 

หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที�มคีวามยาวประมาณ 2,235 เมตรสาํหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลี�ยนใหเ้ป็นที�ทาํ

การของรฐับาล และส่วนหนึ�งเปิดเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวใหค้นท ั �วไปเขา้ชมได ้ที�บรเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ปืน

ใหญ่ที�ไดร้บัการบนัทกึลงกินเนสบุค๊ว่ามปีากกระบอกใหญ่ที�สุดในโลก ซึ�งสรา้งขึ�นในปี 1586 เพื�อขม่ขวญัศตัรูและเพื�อใหเ้ป็น

ปืนใหญ่ที�ใหญ่ที�สุดในโลกสมชื�อ ดา้นนอกมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มนีํ �าหนกัรวมถงึ 40 

ตนั และยงัมรีะฆงัที�ใหญ่ที�สุดในโลกชื�อว่า ระฆงัพระเจา้ซาร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อวีานที�สูง 81 เมตร ระฆงัใบนี�จงึถูกสรา้งให ้

มขีนาดใหญ่มาก นํ�าหนกัรวมมากถงึ 200 ตนั แต่ที�เหน็มมุหนึ�งมชีิ�นสว่นของระฆงัแตกออกมา ซึ�งก็มนีํ �าหนกัมากถงึ 11.5 ตนั 

ภายในเราจะไดเ้หน็ โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) โบสถเ์ก่าแก่และศกัดิ�สทิธิ� ดว้ยการเป็นสถานที�จดัพธิี

ราชาภเิษกของกษตัรยิข์องรสัเซยีทกุพระองค ์ตวัอาคารโบสถม์ ี5 ช ั�น ตกแต่งสวยงามท ั�งดา้นนอกและดา้นใน ยิ�งดา้นในนั�นมี

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจรงิๆ ...ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี� หนึ�งในพพิธิภณัฑท์ี�เก่าแก่ที�สุดของมอสโคว ์

ที�เก็บรวบรวมสมบตัลิ ํ �าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอญัมณี เครื�องประดบั อาวุธ และงานศิลปะช ั�นนาํมากมาย 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  
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บา่ย นาํท่านเดนิทางต่อสู่จดุชมววิเมอืงที�สวยงามที�สุดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์(SPARROW 

HILLS) หรอือีกชื�อคือ เลนินฮิลส ์เนื�องจากเป็นทาํเลที�มองเหน็ทศันียภาพของเมอืงได ้

ชดัเจนและเป็นมมุที�เลนินชื�นชอบมาก จงึเลอืกจุดนี� เป็นที�ต ั�งของบา้นพกัส่วนตวั ปจัจบุนั

นอกจากจะเปิดรบันกัท่องเที�ยวขึ�นมาชมววิจุดเดยีวกบัเลนินในอดตีแลว้ ยงัเป็นที�นิยมใน

การใชเ้ป็นมมุถา่ยภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

 นาํท่าน ชมการแสดง รสัเซยีนเซอรค์สั ละครสตัวข์ึ�นชื�อของรสัเซยีที�ผสมผสานระหว่างการแสดงของสตัวต่์างๆ กายกรรมและ

มายากล ที�ท ั�งสนุกและตื�นตาเป็นโชวท์ี�พลาดไม่ได ้

*.*.*. หากละครสตัว ์ไม่เลน่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลง การแสดง ขึ�นอยู่กบัวนันั�นๆ  

ที�พกั IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สี�ของการเดินทาง     มอสโคว-์สถานีรถไฟใตด้ินแหง่มอสโคว-์วหิารเซนตบ์าซิล-จตัรุสัแดง-หอนาฬกิาซาวเิออร-์หา้งสรรพสนิคา้กมุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แมจ้ะเหมอืนไม่ใช่สถานที�ทอ่งเที�ยว แต่เมื�อมาก็ตอ้งมาชม

ความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั �งดูซกัคร ั�ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที�หลบภยัจากกองกาํลงัทหารนาซใีนช่วงสงครามครั�ง

ที� 2 หากนบัรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใตด้นิท ั �วมอสโกจะมคีวามยาวถงึ 260 กิโลเมตร และที� สถานีคอมโซโมลสกา

ยา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ ั �วท ั�งสถานี 

พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามที�อลงัการยิ�งใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี มเีสาหนิ

อ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทกุซอกทุกมมุ 

นาํท่านเดนิทางสู ่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ต ั�งอยู่ใกลก้บั IZMAILOVO ROYAL ESTATE จงึเป็นที�มา

ของชื�อ IZMAILOVSKY ที�เป็นชื�อของตลาดนดัแหง่นี�น ั �นเอง ของที�ระลกึจากรสัเซยีที�น่าซื�อหาก็ม ีตุก๊ตาแม่ลูกดก เป็นตุก๊ตาไม ้

เขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นช ั�นๆจากตวัใหญ่ไปจนเลก็ ในการซื�อสนิคา้จากรสัเซยีควรระวงัการซื�อภาพวาดสนีํ �ามนั

เก่าๆ และงานทองเหลอืงงานศิลปะโบราณที�เกี�ยวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ เนื�องจากว่ามกีฎหมายหา้มนาํของเก่าเหลา่นี�ออก

นอกประเทศรสัเซยี 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย นาํท่านสู่ จตัรุสัแดง (RED SQUARE) จตัรุสัที�สวยงามที�สุดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการ

นาํหนิแกรนิตและหนิอ่อนจาํนวนนบัลา้นชิ�นตอกฝงัลงบนพื�นท ั �วจตัรุสัที�มคีวามกวา้ง 695 

เมตรและยาว 130 เมตร ทาํใหก้ลายเป็นจตัุรสัโมเสกที�ยิ�งใหญ่อลงัการมาก เป็นที�ต ั�งของ

กิโลเมตรที�ศูนยข์องรสัเซยี โดยรอบจตัรุสัแดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานที�สาํคญัหลายแห่ง ม ีหอนาฬกิาซาวเิออร ์(SAVIOR 

TOWER) ที�ต ั�งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ขึ�นไปชมบนยอดหอเราจะเหน็ไดว้่าออกแบบดว้ยศิลปะแบบโกธิก ประดบั

ดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึ�งเป็นทบัทมินํ�าหนกัถงึ 20 ตนั ม ีวหิารเซนตบ์าซลิ (ST. BASIL'S CATHEDRAL) ก็ถอืว่ายงัไปไม่ถงึ 

นี�คอืสิ�งก่อสรา้งที�ไดร้บัการยอมรบัว่ายิ�งใหญ่ที�สุดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที� 16 วหิารเซนตบ์าซลิสรา้งขึ�นอย่างสวยงามและมี

สสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื�อปี 1555 มโีดมถงึ 9 ยอดที�สูงลดหล ั �นกนัไป หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM) อยู่ไมใ่กลจากจตัุรสัแดง 
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เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที�เก่าแก่และมชีื�อเสยีงมากที�สุดของรสัเซยีซึ�งเปิดใหบ้รกิารเมื�อปี 1895 ตวัอาคารนั�นสูง 3 ช ั�น ภายใน

สวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้จาํนวนกว่า 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื�อดงัระดบัโลก   

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

**ลอ่งเรอืชมความงามยามคํ �าคืนของแมน่ํ �ามอสโคว ์ววิสวยๆ ของตวัเมอืพรอ้มดว้ยแสงสจีากสะพานและอาคารต่างๆ นั�นก็ไดเ้ป็นบรรยากาศ

และไดภ้าพเมอืงมอสโควใ์นอกีมมุมองที�ก็สวยไมแ่พก้นัเลย 

ที�พกั IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หา้ของการเดินทาง  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - ชมเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟ SAPSAN เพื�อนั �งรถไฟด่วนสู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ใชเ้วลาเพยีงประมาณ 4 ชม. 

จากนั�นนาํท่านสู ่ท่าเรอืพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรอืเรอืรสัเซยี

นาว ีไดช้ื�อว่าเป็นเรอืรบที�เก่าแก่ที�สุดในรสัเซยี โดยเป็นเรือลาดตระเวนที�รบัใชช้าวรสัเซยีมายาวนาน ต ั�งแต่คร ั�งสงครามรสัเซยี

กบัญี�ปุ่ นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั�งที� 1 และ 2 รวมถงึใชย้งิปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยดึพระราชวงั

ฤดูหนาวที�เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ในการปฏวิตัสิงัคมนิยมที�นาํโดยเลนิน เมื�อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรอืที�โดยสารซารน์ิโคลสัที� 2 

พรอ้มราชนิกุลคนอื�นๆ มายงัพธิีบรมราชาภเิษกรชักาลที� 6 ในปี ค.ศ.1911 ปจัจบุนัเรอืออโรร่าไดป้ลดประจาํการ กลายเป็น

พพิธิภณัฑล์อยนํ�า 

 นาํท่าน ถ่ายรูปกบั  BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT เป็นอนุสาวรยีแ์ห่งแรกของนครเซน็ตปี์เตอร์

สเบริก์ ตดิกบัแม่นํ�าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซน็ไอแซค ซึ�งก่อสรา้งเป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษตัรยิ ์

พระองคแ์รกที�ได ้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร ั �งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบญัชา

ของพระนางแคทเธอรนีมหาราช  

นาํท่าน ชมภายนอกป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER AND PAUL) เป็นสิ�งก่อสรา้งแรกสุดของเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์

สรา้งในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื�อใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกนั

ขา้ศึกรุกราน ต ั�งอยู่บน เกาะวาซลิเยฟสกี� (VASILIEVSKY ISLAND) ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหลี�ยม กาํแพงเป็นหนิก่อ

อฐิ ส่วนวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER-AND-PAUL-FORTRESS) เริ�มสรา้งขึ�นเมื�อปีค.ศ. 1712 ดว้ยการ ออกแบบ

ของ DOMENNICA TREZZINI สรา้งเสรจ็ในวนัที� 29 มถินุายน ค.ศ. 1733 ต ั�งชื�อวหิารแหง่นี� เพื�อเป็นเกียรติ�แด่นกับญุปี

เตอร ์และนกับญุปอลดเ์พื�อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิ�ง ก่อสรา้งที�สูงที�สุด

ของเมอืงและหา้มสรา้งสิ�งก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในทาํการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึ�งนบัว่าแตกต่าง กบัโบสถค์รสิตอ์อรโ์ท

ดอกซท์ ั �วไปและวหิารแห่งนี�ยงัเป็นที�เกบ็พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ�มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก 

จนกระท ั �งถงึกษตัรยิอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

ที�พกั PARK INN PULKOVSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หกของการเดินทาง              เซนตปี์เตอรส์เบริก์-พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ -พระราชวงัฤดูหนาว 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ (PETERHOF) มอีกีชื�อหนึ�งเรยีกวา่  

PETRODVORETS หรอืเปโตรควาเรสต ์ ต ั�งอยู่แทบชานเมอืงของที�นี�  เป็นพระราชวงัที�

สวยงามไม่เหมอืนใคร เกิดขึ�นจากราชาปีเตอรอ์งคเ์ดมิ ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัที�ถกูนิรมติ

โดยศิลปินเอกในสมยันั�น ที�ชื�อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี� และเลอ บรอง ท ั�งสองทาํคนละส่วน

ในพระราชวงันี� โดยตวัภายในพระราชวงันั�นเป็นหนา้ที�หลกัของราสเทรลลี�ที�ออกแบบความงาม 

ในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสกิพระเจา้ปีเตอร ์หมายม ั �นปั�นมอืกบั

พระราชวงันี�มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี ราสเทรลลี�บรรจงสรา้ง

พระราชวงัอย่างปราณีตเนน้การตกแต่งภายใน เลอืกใชโ้คมไฟระยา้ งานไม ้

แกะสลกัและภาพวาดสนีํ �ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงักย็งัมสีวนนํ�าพอุนั

ตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท้่านไดเ้กบ็ภาพเป็นที�

ระลกึ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ ชมภายนอกพระราชวงัฤดูหนาว (HERMITAGE MUSEUM) ที�มคีวามสาํคญัต่อประวตัศิาสตรข์อง

ท ั�งประเทศรสัเซยีและไทย เนื�องจากในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที� 5 พระองคไ์ดเ้สดจ็มา

ประทบัที�นี�ขณะเป็นพระราชอาคนัตกุะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสดจ็ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรอื พ.ศ.2440 พพิธิภณัฑ์

แหง่นี�ถอืเป็นหนึ�งในพพิธิภณัฑท์ี�ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดในโลก มหีอ้งมากถงึ 1,050 หอ้ง มากถงึ 3 ลา้นชิ�น ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็น

ภาพเขยีน   

ขอ้หา้ม *.*.*. ภายในพระราชวงั ไมอ่นุญาตใหถ้่ายรูป ตอ้งฝากไวท้ี�เจา้หนา้ที� รวมถงึสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย *.*.*.  

นาํท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรยีกเลน่ๆว่า โบสถห์ยดเลอืด (SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL) ในปี 1881หลงัเหตโุศกนาฎกรรมที�พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี�สอง ถูกวางระเบดิปลดิชพีโดยผูก่้อการรา้ย 

บตุรชายในฐานะกษตัริยพ์ระองคต์่อไปจงึสรา้งโบสถน์ี�ขึ�นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถอ์นังดงามที�อยู่ขา้งคลอง Griboyedov โดย

สรา้งขึ�นตามบญัชาของ “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี� 3” เพื�อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิาคอื “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี� 2” ซึ�งถกูลอบ

ปลงพระชนมใ์นบรเิวณที�สรา้งโบสถนี์�ขึ�นยอดของโบสถม์คีวามสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที�สิ�นพระชนม ์ภายในสามารถจุคน

ไดถ้งึ 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ที�มคีวามละเอยีด ประณีต 

งดงาม โดยใชห้นิอ่อนหลากส ีประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซยีในยุคศตวรรษที�17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า  *.*.*.  กาลา่ดนิเนอร ์ภายใน พระวงันิโคลสั *.*.*.   

...... พรอ้มชมการแสดงพื�นเมอืงของรสัเซยีที�ขึ�นชื�อ ดว้ยดนตรีและการรอ้งเพลงที�มเีอกลกัษณ์ ลิ�มรสไขป่ลาคาเวยีรแ์ละ 

จบิแชมเปญ *.*.*.   

ที�พกั PARK INN PULKOVSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�เจด็ของการเดินทาง    เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-มหาวหิารเซนตไ์อแซค-พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-พระราชวงัฤดูหนาว-ประเทศไทย                             

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน เขา้ชมมหาวหิารสุดอลงัการ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวหิารโดมที�มขีนาดใหญ่

เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทั�งหลงั แต่ก่อนเคยเป็นโบสถไ์มเ้ก่าหลงัเลก็ พอเปลี�ยนเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ความ
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อลงัการก็ปรากฏขึ�นดว้ยอาคารหลงัใหญ่ที�มเีสาหนิแกรนิตชิ�นใหญ่จาํนวน 48 ตน้ แถมแต่ละตน้หนึ�งก็สูงเกิน 20 เมตร นํ�าหนกั 

114 ตนั ส่วนของยอดโดมที�เหน็เป็นสทีองนั �นก็ทาํดว้ยทองคาํแผ่นหนกัประมาณ 100 กิโลกรมั สวยงามยิ�งใหญ่ที�สุด 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ OUTLET VILLAGE PULKOVO อสิระใหท่้านเลอืกซื�อของที�เอาทเ์ลต็ซึ�งรวมรา้นคา้แบรนดด์งั

มากมายกวา่ 40 รา้นคา้ช ั�นนาํมากมาย อาท ิเช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY 

HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร…. 

 นาํท่านเดนิทางสู่ประเทศไทย เพื�อเดนิทางสู่สนามบนิ เมอืงเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ 

23.25 น.  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เที�ยวบนิที� EK176/EK372 

วนัที�แปดของการเดินทาง    ดูไบ  - สนามบนิสุวรรณภมูิ 

 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดูไบ 0635-0930 *.*.*.  

18.40 น. (เวลาทอ้ถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
๑๑๑๑***...***๑๑๑๑ 

 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษทัฯ กรณุา

แจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
 

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน 

ผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

8-15 ต.ค. // 17-24 ต.ค. 

22-29 ต.ค. // 5-12 พ.ย. 

14-21 พ.ย. // 24 พ.ย.-1 ธ.ค. 

4-11 ธ.ค. // 11-18 ธ.ค. // 18-25 ธ.ค. 

49,999.- 
 

8,500.- 

27 ธ.ค. – 3 ม.ค. // 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 

29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 
64,999.- 

ปี 2021 

22-29 ม.ค. // 5-12 ก.พ. // 19-26 ก.พ. 
49,999.- 



VC CENTER 

 

 
 

26 ก.พ.-5 ม.ีค.// 5-12 มี.ค.//12-19 มี.ค. 

19-26 ม.ีค. // 26 ม.ีค. -2 เม.ย. 

8-15 เม.ย.// 9-16 เม.ย.// 10-17 เม.ย. 

11-18 เม.ย. 
59,999.-  

8,500.- 
 

 

16-23 เม.ย.//23-30 เม.ย. 

30 เม.ย.-7 พ.ค. //7-14 พ.ค. 

14-21 พ.ค. //21-28 พ.ค. 

28 พ.ค.-4 ม.ิย. 

49,999.- 

 

*.*.*. อตัรานี� รวม *.*.*. 
1. ค่าต ั �วเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  

ค่าประกนัอุบตัเิหตกุารเดินทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั�น) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั�งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท]

เท่านั�น 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าทปิ 

อตัรานี� ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ�าหนกัเกนิจากทาง 
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สายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมี

ค่าที�สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีูลค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิบิารแ์ละทวีชี่องพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ี�ทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้ 
เงื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม*** 
 
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง
หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
- เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้ง
ออกตั�วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทั �งสิ�น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทาง
เป็นสาํคัญ…. 
เงื�อนไขการยกเลกิ 
- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คา่มดัจําเตม็จํานวนทกุกรณี 
-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทุกกรณี เกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์ 
- กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอ

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�ว
เครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ�มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั �งนงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที�เกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที�ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื�อนไขสายการ
บนินั�น ๆ เพื�อจะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที�ตา่งประเทศ (ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออก
ตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่กรณีที�ท่านยื�นวซีา่แลว้  

 

เง ื�อนไขวซีา่  
- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่จากสถานทตูน ั�นๆ ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรษิทัท ี�ระบุใน

รายการทวัรไ์วแ้ลว้ ใดๆท ั�งส ิ�น 
- หลงัจากที�มกีารจองทวัรแ์ละไดชํ้าระคา่มดัจําทวัรห์รอืท ั�งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชําระ

โดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ที�ไดร้ะบไุวท้ ั�งหมด 
 

หลงัจากที�มกีารจองทวัรแ์ละไดชํ้าระคา่มดัจําทวัรห์รอืท ั�งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ที�ไดร้ะบไุวท้ ั�งหมด 
 
- นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�

มรีา่งกายแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉูุกเฉนิได ้(นํ�าหนักประมาณ 
20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเท่านั �น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ
สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน(ผูใ้หญ ่) และ/หรอื 
ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมดหักคา่ธรรมเนียมวี
ซา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
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 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) 
เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทั �งส ิ�น 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑตู 
เรื�องวซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอื
ทั �งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกู
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครั �ง  
 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทั�งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ 
ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯเป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทตู
ฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่่านไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้ง
ออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทุกครั �งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทั �งส ิ�น
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจของคนสว่นใหญ่

เชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไม่
เกรงใจผูอ้ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่่านที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่่านที�มเีดก็ทารกอายตํุ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวรเ์พื�อหา

ขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่่านที�ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทัวร ์เพื�อหาขอ้สรุปรว่มกนั) 
 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์�นๆ ยนืยันการ

เดนิทางหากทา่นออกตั�วโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั�นได ้
 ใน1 วนั คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับ
ในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรับท่านผูม้เีกยีรตซิ ึ�งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 
โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 
หรือ ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล 
เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทั �งใน หรือ 
ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธ
โดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิ
พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื�นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง 
รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพื�อ
ความเหมาะสมทั �งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยึดถือและคํานึงถงึผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ําพาการเดนิทางในคร ั�งนี�” 
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