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มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วนั 
 

จัตุรัสแดง - พระราชวงัเครมลนิ - สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส 
พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัฤดูร้อน – ล่องเรือแม่น า้มอสโคว์ 

 กาล่าดินเนอร์  ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวงันิโคลสั - น่ังรถไฟด่วน SAPSAN 
 
 
 
 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน า้ด่ืมทุกวนั 
รถบัส 50 ที่น่ัง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พืน้เมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเทีย่วสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทวัร์มีเวลาช้อปป้ิง 
 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)  

22.00 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้รับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

วนัทีส่องของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ (ประเทศรัสเซีย) - มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ - ถนน
อารบัท 

01.45 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย  โดยเท่ียวบินท่ี EK385/EK133 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ  
13.55 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้  



   

 

 

 

 

ออกเดินทางสู่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร์ (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) ท่ีสร้างข้ึนโดย พระ
เจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ในปี 1839 และก็ด าเนินการสร้างกนันานถึง 45 ปีสวยงาม
อลงัการตั้งแต่แรกเห็น ตวัอาคารสีขาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสีทอง เป็น
อนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากท่ีรัสเซียรอดพน้จาก
สงครามนโปเลียนแห่งฝร่ังเศสมาได ้อิสระใหท้่านถ่ายภาพดา้นนอก  
จากนั้นเดินเล่นชมถนนอารบทั ยา่นถนนคนเดินท่ีจะมากมายไปดว้ยร้านคา้
ร้านอาหาร ในยา่นน้ีเราจะไดเ้ห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายใหช้มและ

เลือกซ้ือ และของท่ีระลึกหลากหลายแบบก็มีใหเ้ช่นกนั  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   มอสโคว์ - พระราชวงัเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี  - ละครสัตว์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัเครมลิน (KREMLIN PALACE) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดช่ื้อวา่เป็นสัญลกัษณ์และ
เป็นหนา้เป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสร้างข้ึนในรัชสมยัของพระเจา้อีวานท่ี 3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอยา่ง
ท่ีสุด เป็นแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและยนือายมุายาวนานกวา่ 850 ปี มีบทบาทในหลายยคุของรัสเซีย 
ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนหอ้งใชส้อยถึง 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการท่ีมีความยาว
ประมาณ 2,235 เมตรส าหรับสังเกตการณ์ ภายหลงัปรับเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีท าการของรัฐบาล และส่วนหน่ึงเปิด
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ท่ีบริเวณดา้นนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ ปืนใหญ่ท่ีไดรั้บการ
บนัทึกลงกินเนสบุค๊วา่มีปากกระบอกใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1586 เพื่อข่มขวญัศตัรูและเพื่อให้
เป็นปืนใหญ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกสมช่ือ ดา้นนอกมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 120 เซนติเมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มี
น ้าหนกัรวมถึง 40 ตนั และยงัมีระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกช่ือวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร์ อยูบ่นหอคอยพระเจา้อีวาน
ท่ีสูง 81 เมตร ระฆงัใบน้ีจึงถูกสร้างใหมี้ขนาดใหญ่มาก น ้ าหนกัรวมมากถึง 200 ตนั แต่ท่ีเห็นมุมหน่ึงมี
ช้ินส่วนของระฆงัแตกออกมา ซ่ึงก็มีน ้าหนกัมากถึง 11.5 ตนั ภายในเราจะไดเ้ห็น โบสถอ์สัสัมชญั 
(ASSUMPTION CATHEDRAL) โบสถเ์ก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยการเป็นสถานท่ีจดัพิธีราชาภิเษกของ
กษตัริยข์องรัสเซียทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถมี์ 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งดา้นนอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในนั้น
มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ว้ย สวยงามมากจริงๆ ...ชมพิพิธภณัฑอ์าร์เมอร์ร่ี หน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์



   

 

 

 

 

เก่าแก่ท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีเก็บรวบรวมสมบติัล ้าค่าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอญัมณี เคร่ืองประดบั อาวธุ และงาน
ศิลปะชั้นน ามากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่จุดชมววิเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปร์โรว ์ฮิลล์ (SPARROW HILLS) หรืออีก

ช่ือคือ เลนินฮิลส์ เน่ืองจากเป็นท าเลท่ีมองเห็นทศันียภาพของเมืองไดช้ดัเจน
และเป็นมุมท่ีเลนินช่ืนชอบมาก จึงเลือกจุดน้ีเป็นท่ีตั้งของบา้นพกัส่วนตวั 
ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรับนกัท่องเท่ียวข้ึนมาชมววิจุดเดียวกบัเลนินในอดีต
แลว้ ยงัเป็นท่ีนิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซีย
อีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 น าท่าน ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คสั ละครสัตวข้ึ์นช่ือของรัสเซียท่ีผสมผสานระหวา่งการแสดงของสัตว์

ต่างๆ กายกรรมและมายากล ท่ีทั้งสนุกและต่ืนตาเป็นโชวท่ี์พลาดไม่ได ้
*.*.*. หากละครสัตว ์ไม่เล่น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลง การแสดง ข้ึนอยูก่บัวนันั้นๆ  
ท่ีพกั IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง     มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วหิารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวเิออร์ 
                               ห้างสรรพสินค้ากุม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แมจ้ะเหมือนไม่ใช่สถานท่ีท่องเท่ียว แต่เม่ือ

มาก็ตอ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดูซกัคร้ัง แต่ก่อนเคยเป็นสถานท่ีหลบภยัจากกอง
ก าลงัทหารนาซีในช่วงสงครามคร้ังท่ี 2 หากนบัรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใตดิ้นทัว่มอสโกจะมี
ความยาวถึง 260 กิโลเมตร และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเด่นดว้ยการ
ตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ัว่ทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโคง้
สวยงามท่ีอลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งาน
จิตรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม 
น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยูใ่กลก้บั IZMAILOVO ROYAL 
ESTATE จึงเป็นท่ีมาของช่ือ IZMAILOVSKY ท่ีเป็นช่ือของตลาดนดัแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรัสเซียท่ี
น่าซ้ือหาก็มี ตุก๊ตาแม่ลูกดก เป็นตุก๊ตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก 
ในการซ้ือสินคา้จากรัสเซียควรระวงัการซ้ือภาพวาดสีน ้ามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ เน่ืองจากวา่มีกฎหมายหา้มน าของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรัสเซีย 



   

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านสู่ จตุัรัสแดง (RED SQUARE) จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสร้าง

ดว้ยการน าหินแกรนิตและหินอ่อนจ านวนนบัลา้นช้ินตอกฝังลงบนพื้นทัว่
จตุัรัสท่ีมีความกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็นจตุัรัสโมเสก
ท่ียิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย โดยรอบจตุัรัส
แดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวเิออร์ 
(SAVIOR TOWER) ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ข้ึนไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดว้า่
ออกแบบดว้ยศิลปะแบบโกธิก ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซ่ึงเป็นทบัทิมน ้าหนกัถึง 20 ตนั มี วหิารเซนตบ์า
ซิล (ST. BASIL'S CATHEDRAL) ก็ถือวา่ยงัไปไม่ถึง น่ีคือส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยอมรับวา่ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของ
รัสเซียในยคุศตวรรษท่ี 16 วิหารเซนตบ์าซิลสร้างข้ึนอยา่งสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเม่ือปี 1555 
มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสูงลดหลัน่กนัไป หา้งสรรพสินคา้กุม (GUM) อยูไ่ม่ใกลจากจตุัรัสแดง เป็นหา้งสรรพสินคา้
ท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซ่ึงเปิดใหบ้ริการเม่ือปี 1895 ตวัอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงาม
โอ่อ่าอลงัการ และร้านคา้จ านวนกวา่ 200 ร้าน อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมช่ือดงั
ระดบัโลก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
**ล่องเรือชมความงามยามค ่าคืนของแม่น ้ามอสโคว ์ววิสวยๆ ของตวัเมือพร้อมดว้ยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นั้น
ก็ไดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมืองมอสโควใ์นอีกมุมมองท่ีก็สวยไม่แพก้นัเลย 
ท่ีพกั IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้าของการเดินทาง  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมเมือง 
เชา้ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ SAPSAN เพื่อนัง่รถไฟด่วนสู่ เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ใชเ้วลาเพียงประมาณ 4 
ชม. 
กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านสู่ ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP 
AURORA) หรือเรือรัสเซียนาว ีไดช่ื้อวา่เป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรับใช้
ชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแต่คร้ังสงครามรัสเซียกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 และ 2 รวมถึงใชย้งิปืนเป็นสัญญาณการเขา้ยดึพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวติั
สังคมนิยมท่ีน าโดยเลนิน เม่ือปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซาร์นิโคลสัท่ี 2 พร้อมราชนิกุลคนอ่ืนๆ 
มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็น
พิพิธภณัฑล์อยน ้า 



   

 

 

 

 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบั  BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนคร
เซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก ติดกบัแม่น ้าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสร้างเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปี
เตอร์มหาราช ผูเ้ป็นกษตัริยพ์ระองคแ์รกท่ีได ้ขนานนามวา่ มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 
Entienne Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
น าท่าน ชมภายนอกป้อมปีเตอร์ แอนด ์ปอลด ์(PETER AND PAUL) เป็นส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์กสร้างในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้
เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสก้ี (VASILIEVSKY ISLAND) 
ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวหิารปีเตอร์ แอนด ์ปอลด ์(PETER-AND-PAUL-
FORTRESS) เร่ิมสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ DOMENNICA TREZZINI สร้างเสร็จใน
วนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งช่ือวหิารแห่งน้ีเพื่อเป็นเกียรต์ิแด่นกับุญปีเตอร์ และนกับุญปอลด์เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหา้ม
สร้างส่ิงก่อสร้างใดสูงกวา่ ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนบัวา่แตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อร์โท
ดอกซ์ทัว่ไปและวหิารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอร์มหาราช
เป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง              เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวงัฤดูหนาว 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (PETERHOF) มีอีกช่ือหน่ึง
เรียกวา่ PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของท่ีน้ี 
เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดข้ึนจากราชาปีเตอร์องคเ์ดิม ปี
เตอร์ฮอฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ท่ีช่ือวา่ฟราน
เชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดย
ตวัภายในพระราชวงันั้นเป็นหนา้ท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงาม

ในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิกพระเจา้ปีเตอร์ หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วาง
โครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสร้างพระราชวงั
อยา่งปราณีตเนน้การตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไม้
แกะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงั
มีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธ์ุ อิสระตาม
อธัยาศยัใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



   

 

 

 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชมภายนอกพระราชวงัฤดูหนาว (HERMITAGE MUSEUM) ท่ีมีความส าคญัต่อ
ประวติัศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซาร์ในคราวเสด็จ
ประพาสยโุรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด
ในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน   

ข้อห้าม *.*.*. ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หนา้ท่ี รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ดว้ย *.*.*.  
น าท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรียกเล่นๆวา่ โบสถห์ยดเลือด (SAVIOR ON 
BLOOD CATHEDRAL) ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ีสอง ถูกวางระเบิดปลิด
ชีพโดยผูก่้อการร้าย บุตรชายในฐานะกษตัริยพ์ระองคต่์อไปจึงสร้างโบสถน้ี์ข้ึนเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถอ์นั
งดงามท่ีอยูข่า้งคลอง Griboyedov โดยสร้างข้ึนตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3” เพื่อเป็นอนุสรณ์
แด่พระบิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสร้างโบสถน้ี์ข้ึนยอดของ
โบสถมี์ความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสร้าง
ยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อน
หลากสี ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรัสเซียในยคุศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  *.*.*.  กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวงันิโคลสั *.*.*.   
...... พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของรัสเซียท่ีข้ึนช่ือ ดว้ยดนตรีและการร้องเพลงท่ีมีเอกลกัษณ์ ล้ิมรสไข่ปลาคา

เวยีร์และ 
จิบแชมเปญ *.*.*.   

ท่ีพกั PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง           เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ                                           
                                     พระราชวงัฤดูหนาว-ประเทศไทย 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมมหาวหิารสุดอลงัการ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวหิาร
โดมท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทั้งหลงั แต่ก่อนเคย
เป็นโบสถไ์มเ้ก่าหลงัเล็ก พอเปล่ียนเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ความอลงัการก็
ปรากฏข้ึนดว้ยอาคารหลงัใหญ่ท่ีมีเสาหินแกรนิตช้ินใหญ่จ านวน 48 ตน้ แถม
แต่ละตน้หน่ึงก็สูงเกิน 20 เมตร น ้าหนกั 114 ตนั ส่วนของยอดโดมท่ีเห็นเป็น
สีทองนัน่ก็ท  าดว้ยทองค าแผน่หนกัประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิง่ใหญ่
ท่ีสุด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



   

 

 

 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE PULKOVO อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีเอาทเ์ล็ตซ่ึงรวม
ร้านคา้แบรนดด์งัมากมายกวา่ 40 ร้านคา้ชั้นน ามากมาย อาทิ เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS 
LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

 ไดเ้วลาพอสมควร... เดินทางสู่สนามบิน  เซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 
17.15 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย  โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี EK174/EK384 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง    ดูไบ  - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 *** แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ 00.25-03.05 น. ***  
12.05 น. (เวลาทอ้ถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

***...*** 
 

ในกรณีทีผู้่โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกับวนัเดินทางทีท่่านได้ท าการจองไว้
กบัทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 
 
 
หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 
      อตัราค่าบริการ 

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

25 ก.พ. 
4, 18, 25 มี.ค. 
1, 22, 29 เม.ย. 
21-28 พ.ค.  / 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 
18-25 มิ.ย. / 25 มิ.ย.-2 ก.ค. 
2-9 ก.ค. / 16-23 ก.ค.  
30 ก.ค.-6 ส.ค. / 6-13 ส.ค. 
20-27 ส.ค. / 27 ส.ค.-3 ก.ย. 

75,900.- 15500.- 



   

 

 

 

 

3-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย.  
24 ก.ย.-1 ต.ค. / 1-8 ต.ค.  

8-15 ต.ค. / 15-22 ต.ค.  
22-29 ต.ค.  

75,900.- 

29 ต.ค.-5 พ.ย. / 5-12 พ.ย.   
19-26 พ.ย. / 26 พ.ย.-3 ธ.ค. 

75,900.- 

3-10 ธ.ค. / 10-17 ธ.ค. 75,900.- 

23-30 ธ.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 
8, 9 เม.ย. 

85,900.- 15500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มันและ/หรือภาษี
ประกนัภัยการเดินทาง ** 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ

จะตอ้งอยู ่  
ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม.  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นภูมิ

ประเทศท่ีมี 
อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การ
ประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพิ่มค่าทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษทัจะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 
5.    ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6.    ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7.    ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  
8.    ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง 
9.    ค่าทิป 
 
 
 



   

 

 

 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกั

เกินจากทาง 
     สายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋า    
     เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
***ร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองทีเ่ข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
 
***กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทวัร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า*** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง  
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคา

ทวัร์  
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋



   

 

 

 

 

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจาก
ทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ
สายการบินและบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีา
แลว้  

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน



   

 

 

 

 

ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 

และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 



   

 

 

 

 

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 



   

 

 

 

 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 
อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต 
รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะ
ยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 



   

 

 

 

 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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