
   

 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 16882 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
มอสโก – เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วนั 

จตัรุสัแดง - พระราชวงัเครมลนิ - สแปรโ์รวฮ์ลิล ์- รสัเซียนเซอรค์สั 

พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัฤดูรอ้น - ลอ่งเรอืแม่น ้ามอสโคว ์

 กาลา่ดินเนอร ์ ทานกาลา่ดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั - นัง่รถไฟด่วน SAPSAN 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบนิสุวรรณภมิู 

23.30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้รบัพรอ้ม

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สองของการเดินทาง  สนามบนิสุวรรณภมิู - ดูไบ - มอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบทั 

03.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) น าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  โดยเที่ยวบนิที ่EK377/EK133 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0635-0930 *.*.*. 

13.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

ออกเดนิทางสู่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(CATHEDRAL OF CHRIST THE 

SAVIOUR) ทีส่รา้งขึ้นโดย พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 ในปี 1839 และก็

ด าเนินการสรา้งกนันานถงึ 45 ปีสวยงามอลงัการตัง้แต่แรกเหน็ ตวัอาคารสขีาวสะอาด 

ตดักนัดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจาก

ทีร่สัเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝร ัง่เศสมาได ้อสิระใหท่้านถ่ายภาพดา้น

นอก  

จากนัน้เดนิเลน่ชมถนนอารบทั ย่านถนนคนเดนิทีจ่ะมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในย่านน้ีเราจะไดเ้หน็ศิลปินพรอ้มงาน

ศิลปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซื้อ และของที่ระลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ช่นกนั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 

 

 

 

วนัที่สามของการเดินทาง   มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - สแปรโ์รว ์ฮลิล ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่  - ละครสตัว ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็นหนา้เป็นตาของ

รสัเซยีมายาวนาน ทีส่รา้งขึ้นในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด เป็นแหลง่สถาปตัยกรรมที่สวยงาม

และยนือายุมายาวนานกว่า 850 ปี มบีทบาทในหลายยุคของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนหอ้งใชส้อยถงึ 700 

หอ้ง หอคอย 18 จดุและป้อมปราการทีม่คีวามยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรบัสงัเกตการณ ์ภายหลงัปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นทีท่  า

การของรฐับาล และส่วนหน่ึงเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหค้นท ัว่ไปเขา้ชมได ้ที่บรเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ปืนใหญ่

ทีไ่ดร้บัการบนัทกึลงกนิเนสบุค๊ว่ามปีากกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึง่สรา้งขึ้นในปี 1586 เพือ่ขม่ขวญัศตัรูและเพือ่ใหเ้ป็นปืนใหญ่

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกสมชื่อ ดา้นนอกมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มนี า้หนกัรวมถงึ 40 ตนั และยงั

มรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชื่อว่า ระฆงัพระเจา้ซาร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อวีานทีสู่ง 81 เมตร ระฆงัใบน้ีจงึถกูสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่

มาก น า้หนกัรวมมากถงึ 200 ตนั แต่ที่เหน็มมุหน่ึงมชีิ้นส่วนของระฆงัแตกออกมา ซึง่กม็นี า้หนกัมากถงึ 11.5 ตนั ภายในเราจะ

ไดเ้หน็ โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) โบสถเ์ก่าแก่และศกัดิ์สทิธิ์ ดว้ยการเป็นสถานทีจ่ดัพธิีราชาภเิษก

ของกษตัรยิข์องรสัเซยีทกุพระองค ์ตวัอาคารโบสถม์ ี5 ช ัน้ ตกแต่งสวยงามท ัง้ดา้นนอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโก

และภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจรงิๆ ...ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ หน่ึงในพพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของมอสโคว ์ทีเ่กบ็

รวบรวมสมบตัลิ  า้ค่าต่างๆ ไมว่่าจะเป็นอญัมณี เครื่องประดบั อาวุธ และงานศิลปะชัน้น ามากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดินทางต่อสู่จดุชมววิเมอืงทีส่วยงามที่สุดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮลิล ์(SPARROW 

HILLS) หรอือีกชื่อคือ เลนินฮิลส ์เน่ืองจากเป็นท าเลทีม่องเหน็ทศันียภาพของเมอืงได ้

ชดัเจนและเป็นมมุทีเ่ลนินชื่นชอบมาก จงึเลอืกจดุน้ีเป็นที่ต ัง้ของบา้นพกัส่วนตวั ปจัจบุนั

นอกจากจะเปิดรบันกัท่องเทีย่วขึ้นมาชมววิจดุเดยีวกบัเลนินในอดตีแลว้ ยงัเป็นที่นิยมใน

การใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

 น าท่าน ชมการแสดง รสัเซยีนเซอรค์สั ละครสตัวข์ึ้นชื่อของรสัเซียทีผ่สมผสานระหว่างการแสดงของสตัวต่์างๆ กายกรรมและ

มายากล ที่ท ัง้สนุกและตื่นตาเป็นโชวท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้

*.*.*. หากละครสตัว ์ไมเ่ลน่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลง การแสดง ขึ้นอยู่กบัวนันัน้ๆ  

ทีพ่กั IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     มอสโคว-์สถานีรถไฟใตดิ้นแห่งมอสโคว-์วหิารเซนตบ์าซิล-จตัรุสัแดง-หอนาฬกิาซาวเิออร ์

                               หา้งสรรพสนิคา้กมุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แมจ้ะเหมอืนไมใ่ช่สถานทีท่่องเทีย่ว แต่เมือ่มาก็ตอ้งมาชม

ความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดูซกัคร ัง้ แต่ก่อนเคยเป็นสถานทีห่ลบภยัจากกองก าลงัทหารนาซใีนช่วงสงครามครัง้

ที ่2 หากนบัรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใตด้ินท ัว่มอสโกจะมคีวามยาวถงึ 260 กโิลเมตร และที ่สถานีคอมโซโมลสกายา 

(KOMSOMOLSKAYA) กโ็ดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ ัว่ท ัง้สถานี 



   

 

 

 

 

พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามทีอ่ลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี มเีสาหนิ

อ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทกุซอกทุกมมุ 

น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตัง้อยู่ใกลก้บั IZMAILOVO ROYAL ESTATE จงึเป็นทีม่า

ของชื่อ IZMAILOVSKY ทีเ่ป็นชื่อของตลาดนดัแห่งน้ีนัน่เอง ของที่ระลกึจากรสัเซยีทีน่่าซื้อหาก็ม ีตุก๊ตาแม่ลูกดก เป็นตุก๊ตาไม ้

เขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆจากตวัใหญ่ไปจนเลก็ ในการซื้อสนิคา้จากรสัเซยีควรระวงัการซื้อภาพวาดสนี า้มนั

เก่าๆ และงานทองเหลอืงงานศิลปะโบราณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ เน่ืองจากว่ามกีฎหมายหา้มน าของเก่าเหลา่น้ีออกนอก

ประเทศรสัเซยี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านสู่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) จตัรุสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการ

น าหนิแกรนิตและหนิอ่อนจ านวนนบัลา้นชิ้นตอกฝงัลงบนพื้นท ัว่จตัรุสัทีม่คีวามกวา้ง 695 

เมตรและยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็นจตัุรสัโมเสกทีย่ิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นทีต่ ัง้ของ

กโิลเมตรทีศู่นยข์องรสัเซยี โดยรอบจตัรุสัแดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานทีส่  าคญัหลาย

แห่ง ม ีหอนาฬกิาซาวเิออร ์(SAVIOR TOWER) ทีต่ ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้แหงน

หนา้ขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเหน็ไดว้่าออกแบบดว้ยศิลปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึง่เป็นทบัทมิน า้หนกัถงึ 20 

ตนั ม ีวหิารเซนตบ์าซลิ (ST. BASIL'S CATHEDRAL) กถ็อืว่ายงัไปไม่ถงึ น่ีคือสิง่ก่อสรา้งที่ไดร้บัการยอมรบัว่ายิ่งใหญ่ทีสุ่ด

ของรสัเซยีในยุคศตวรรษที ่16 วหิารเซนตบ์าซลิสรา้งขึ้นอย่างสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมือ่ปี 1555 มโีดมถงึ 9 

ยอดทีสู่งลดหล ัน่กนัไป หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM) อยู่ไมใ่กลจากจตัรุสัแดง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงมาก

ทีสุ่ดของรสัเซยีซึง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่ปี 1895 ตวัอาคารนัน้สูง 3 ช ัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้จ านวนกว่า 200 

รา้น อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื่อดงัระดบัโลก   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

**ลอ่งเรอืชมความงามยามค า่คืนของแม่น า้มอสโคว ์ววิสวยๆ ของตวัเมอืพรอ้มดว้ยแสงสจีากสะพานและอาคารต่างๆ นัน้ก็ไดเ้ป็นบรรยากาศ

และไดภ้าพเมอืงมอสโควใ์นอกีมมุมองทีก่ส็วยไมแ่พก้นัเลย 

ทีพ่กั IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - ชมเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ SAPSAN เพือ่นัง่รถไฟด่วนสู่ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ใชเ้วลาเพยีงประมาณ 4 ชม. 

จากนัน้น าท่านสู่ ท่าเรอืพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรอืรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรอืเรอืรสัเซยี

นาว ีไดช้ื่อว่าเป็นเรอืรบทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในรสัเซยี โดยเป็นเรอืลาดตระเวนที่รบัใชช้าวรสัเซยีมายาวนาน ตัง้แต่คร ัง้สงครามรสัเซยีก ับ

ญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 รวมถงึใชย้งิปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยดึพระราชวงัฤดู

หนาวทีเ่ซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ในการปฏวิตัสิงัคมนิยมทีน่ าโดยเลนิน เมือ่ปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรอืทีโ่ดยสารซารนิ์โคลสัที ่2 

พรอ้มราชนิกลุคนอื่นๆ มายงัพธิีบรมราชาภเิษกรชักาลที ่6 ในปี ค.ศ.1911 ปจัจบุนัเรอืออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็น

พพิธิภณัฑล์อยน า้ 



   

 

 

 

 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบั  BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT เป็นอนุสาวรยีแ์ห่งแรกของนครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ 

ตดิกบัแมน่ า้เนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซน็ไอแซค ซึง่ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษตัริยพ์ระองคแ์รก

ทีไ่ด ้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร ัง่เศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคท

เธอรนีมหาราช  

น าท่าน ชมภายนอกป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER AND PAUL) เป็นสิง่ก่อสรา้งแรกสุดของเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์สรา้ง

ในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึก

รุกราน ตัง้อยู่บน เกาะวาซลิเยฟสกี้ (VASILIEVSKY ISLAND) ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหลีย่ม ก าแพงเป็นหนิก่ออฐิ ส่วนวหิาร

ปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER-AND-PAUL-FORTRESS) เริ่มสรา้งขึ้นเมือ่ปีค.ศ. 1712 ดว้ยการ ออกแบบ

ของ DOMENNICA TREZZINI สรา้งเสรจ็ในวนัที ่29 มถินุายน ค.ศ. 1733 ตัง้ชื่อวหิารแห่งน้ีเพือ่เป็นเกยีรติ์แด่นกับญุปีเตอร ์

และนกับุญปอลดเ์พือ่เป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดตีเป็นสิง่ ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดของ

เมอืงและหา้มสรา้งสิง่ก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึง่นบัว่าแตกต่าง กบัโบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซ์

ท ัว่ไปและวหิารแห่งน้ียงัเป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ่มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระท ัง่ถงึ

กษตัรยิอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั PARK INN PULKOVSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง              เซนตปี์เตอรส์เบริก์-พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ -พระราชวงัฤดูหนาว 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ (PETERHOF) มอีีกชื่อหน่ึงเรยีกว่า  

PETRODVORETS หรอืเปโตรควาเรสต ์ ต ัง้อยู่แทบชานเมอืงของทีน้ี่ เป็นพระราชวงัที่

สวยงามไมเ่หมอืนใคร เกดิขึ้นจากราชาปีเตอรอ์งคเ์ดิม ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัทีถ่กูนิรมติ

โดยศิลปินเอกในสมยันัน้ ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี ่และเลอ บรอง ท ัง้สองท าคนละส่วน

ในพระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงันัน้เป็นหนา้ที่หลกัของราสเทรลลีท่ีอ่อกแบบความงาม

ในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บา

รอค"และคลาสสกิพระเจา้ปีเตอร ์หมายม ัน่ปัน้มอืกบัพระราชวงัน้ีมาก วาง

โครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี ราสเทรลลีบ่รรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเนน้

การตกแต่งภายใน เลอืกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสนี า้มนัเป็น

หลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมสีวนน า้พอุนัตระการตาและสวนพฤกษานานา

พนัธุ ์อสิระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้กบ็ภาพเป็นที่ระลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ชมภายนอกพระราชวงัฤดูหนาว (HERMITAGE MUSEUM) ทีม่คีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตรข์องท ัง้

ประเทศรสัเซยีและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 พระองคไ์ดเ้สดจ็มา

ประทบัทีน่ี่ขณะเป็นพระราชอาคนัตกุะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสดจ็ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรอื พ.ศ.2440 พพิธิภณัฑแ์ห่ง



   

 

 

 

 

น้ีถอืเป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑท์ี่ใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในโลก มหีอ้งมากถงึ 1,050 หอ้ง มากถงึ 3 ลา้นชิ้น ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็น

ภาพเขยีน   

ขอ้หา้ม *.*.*. ภายในพระราชวงั ไมอ่นุญาตใหถ้่ายรูป ตอ้งฝากไวท้ีเ่จา้หนา้ที ่รวมถงึสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย *.*.*.  

น าท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรยีกเลน่ๆว่า โบสถห์ยดเลอืด (SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL) ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมทีพ่ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่สอง ถกูวางระเบดิปลดิชพีโดยผูก่้อการรา้ย 

บตุรชายในฐานะกษตัริยพ์ระองคต่์อไปจงึสรา้งโบสถน้ี์ขึ้นเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามทีอ่ยู่ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้ง

ขึ้นตามบญัชาของ “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่3” เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่พระบดิาคือ “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2” ซึง่ถกูลอบปลงพระ

ชนมใ์นบรเิวณทีส่รา้งโบสถน้ี์ขึ้นยอดของโบสถม์คีวามสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ทีส่ิ้นพระชนม ์ภายในสามารถจคุนไดถ้งึ 

1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ทีม่คีวามละเอยีด ประณีต งดงาม โดยใช ้

หนิอ่อนหลากส ีประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซยีในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  *.*.*.  กาลา่ดนิเนอร ์ภายใน พระวงันิโคลสั *.*.*.   

...... พรอ้มชมการแสดงพื้นเมอืงของรสัเซยีที่ขึ้นชื่อ ดว้ยดนตรีและการรอ้งเพลงทีม่เีอกลกัษณ์ ลิ้มรสไขป่ลาคาเวยีรแ์ละ 

จบิแชมเปญ *.*.*.   

ทีพ่กั PARK INN PULKOVSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง           เซนตปี์เตอรส์เบริก์-มหาวหิารเซนตไ์อแซค-พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ                                           

                                     พระราชวงัฤดูหนาว-ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมมหาวหิารสุดอลงัการ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวหิารโดมทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปท ัง้หลงั แต่ก่อนเคยเป็นโบสถไ์มเ้ก่าหลงัเลก็ พอเปลีย่นเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ความ

อลงัการก็ปรากฏขึ้นดว้ยอาคารหลงัใหญ่ทีม่เีสาหนิแกรนิตชิ้นใหญ่จ านวน 48 ตน้ แถมแต่ละตน้หน่ึงกสู็งเกนิ 20 เมตร น า้หนกั 

114 ตนั ส่วนของยอดโดมทีเ่หน็เป็นสทีองนัน่ก็ท  าดว้ยทองค าแผ่นหนกัประมาณ 100 กิโลกรมั สวยงามยิง่ใหญ่ที่สุด 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ OUTLET VILLAGE PULKOVO อสิระใหท่้านเลอืกซื้อของที่เอาทเ์ลต็ซึง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งั

มากมายกว่า 40 รา้นคา้ช ัน้น ามากมาย อาท ิเช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY 

HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาพอสมควร... เดนิทางสู่สนามบนิ  เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ 

23.25 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที่ EK176/EK372 

วนัที่แปดของการเดินทาง    ดูไบ  - สนามบนิสุวรรณภมิู 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 0635-0930 *.*.*.  

18.40 น. (เวลาทอ้ถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

๑๑๑๑***...***๑๑๑๑ 
 
 



   

 

 

 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณา
แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าต๋ัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือควำมเหมำะสม ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภัย ตลอดจน 
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษีประกันภยัการเดินทาง ** 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

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

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

19-26 มี.ค. // 26 มี.ค. -2 เม.ย. 

49,999.- 8,500.- 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 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  

9. ค่าทปิ 
 

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  

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

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

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้ง

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

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น

ส าคัญ…. 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บคา่มัดจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 
-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- 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 ึน้อยู่กบัดุลพนิจิของสายการบนิและบรษัิท

ตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออก
ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

 



   

 

 

 

 

เง ือ่นไขวซีา่  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าจากสถานทตูน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรษิทัทีร่ะบุใน
รายการทวัรไ์วแ้ลว้ ใดๆท ัง้ส ิน้ 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระ
โดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

 
หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่

มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 
20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย

การบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ

สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น(ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผู ้

ร่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) 

เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่

วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑตู 

เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอื
ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ

ยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกู

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่

กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ 

ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯเป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทตู

ฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจของคนสว่นใหญ่

เชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวรเ์พือ่หา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการ

เดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
 ใน1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หาก

มกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

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

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 



   

 

 

 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

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

สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม
, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

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

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แตท่าง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 
 



   

 

 

 

 

 


