
   

 

 

 

 

 
 

 

 
มอสโก – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 8 วนั 

จตัุรสัแดง - พระราชวงัเครมลนิ - สแปรโ์รวฮ์ลิล ์- รสัเซยีนเซอรค์สั 

พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัฤดูรอ้น - ล่องเรอืแม่น ้ามอสโคว ์

 กาล่าดินเนอร ์ ทานกาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั - นัง่รถไฟด่วน SAPSAN 



   

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมูิ (ประเทศไทย)  

22.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้รบั

พรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมูิ - ดูไบ - มอสโคว ์(ประเทศรสัเซีย) - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร  ์- ถนนอารบทั 

01.05 น. (เวลาทอ้งถิ่น) น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  โดยเที่ยวบนิที ่EK385/EK133 

 *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มืองดูไบ *** 

13.45 น. (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้  

ออกเดนิทางสู่ มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร ์(CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) ทีส่รา้งขึ้นโดย พระเจา้ซาร์อ

เลก็ซานเดอรท์ี ่1 ในปี 1839 และก็ด าเนินการสรา้งกนันานถงึ 45 ปีสวยงามอลงัการตัง้แต่แรกเห็น ตัวอาคารสขีาว

สะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้

หลงัจากทีร่สัเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลียนแห่งฝรัง่เศสมาได ้อสิระใหท้่านถ่ายภาพดา้น

นอก  

จากนัน้เดินเล่นชมถนนอารบทั ย่านถนนคนเดินทีจ่ะมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในย่าน

น้ีเราจะไดเ้หน็ศิลปินพรอ้มงานศิลปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลือกซื้อ และของทีร่ะลึก

หลากหลายแบบก็มใีหเ้ช่นกนั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั IZMAILOVO GAMMA หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง   มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - สแปรโ์รว ์ฮลิล ์- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่  - ละครสตัว ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็นหนา้เป็น

ตาของรสัเซียมายาวนาน ทีส่รา้งขึ้นในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างทีสุ่ด เป็นแหล่ง

สถาปตัยกรรมทีส่วยงามและยนือายุมายาวนานกว่า 850 ปี มบีทบาทในหลายยุคของรสัเซยี ภายในพระราชวงั

นอกเหนือจากจ านวนหอ้งใชส้อยถงึ 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการทีม่ีความยาวประมาณ 2,235 เมตร

ส าหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นทีท่  าการของรฐับาล และส่วนหน่ึงเปิดเป็นสถานที่ท่องเทีย่วใหค้นท ัว่ไป

เขา้ชมได ้ทีบ่ริเวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ ปืนใหญ่ทีไ่ดร้บัการบนัทกึลงกินเนสบุค๊ว่ามีปากกระบอกใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก ซึ่งสรา้งขึ้นในปี 1586 เพือ่ข่มขวญัศตัรูและเพื่อใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกสมชื่ อ ดา้นนอกมเีสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 120 เซนติเมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มนี า้หนกัรวมถึง 40 ตนั และยงัมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชื่อว่า ระฆงั

พระเจา้ซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจา้อวีานทีสู่ง 81 เมตร ระฆงัใบน้ีจึงถกูสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก น า้หนกัรวมมากถงึ 200 

ตนั แต่ทีเ่ห็นมมุหน่ึงมชีิ้นส่วนของระฆงัแตกออกมา ซึง่ก็มนี า้หนกัมากถึง 11.5 ตนั ภายในเราจะไดเ้หน็ โบสถอ์สัสมัชญั 



   

 

 

 

 

(ASSUMPTION CATHEDRAL) โบสถเ์ก่าแก่และศกัดิ์สิทธ์ิ ดว้ยการเป็นสถานทีจ่ดัพิธีราชาภเิษกของกษตัริยข์อง

รสัเซยีทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถม์ ี5 ช ัน้ ตกแต่งสวยงามท ัง้ดา้นนอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโกและภาพ

ไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจริงๆ ...ชมพพิิธภณัฑ์อารเ์มอรร์ี่ หน่ึงในพพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ที่สุดของมอสโคว ์ทีเ่ก็บ

รวบรวมสมบตัิล  า้ค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอญัมณี เครื่องประดบั อาวุธ และงานศิลปะช ัน้น ามากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่จุดชมววิเมืองที่สวยงามทีสุ่ดในมอสโก สแปร์โรว ์ฮลิล  ์(SPARROW HILLS) หรืออีกชื่อคือ เลนิน

ฮลิส ์เน่ืองจากเป็นท าเลทีม่องเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมุมทีเ่ลนิน

ชื่นชอบมาก จึงเลอืกจุดน้ีเป็นทีต่ ัง้ของบา้นพกัส่วนตวั ปจัจุบนันอกจากจะเปิดรบั

นกัท่องเทีย่วขึ้นมาชมววิจุดเดียวกบัเลนินในอดตีแลว้ ยงัเป็นทีนิ่ยมในการใชเ้ป็นมมุ

ถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซียอีกดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

 น าท่าน ชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์สั ละครสตัวข์ึ้นชื่อของรสัเซยีที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสตัวต่์างๆ 

กายกรรมและมายากล ทีท่ ัง้สนุกและตื่นตาเป็นโชวท์ีพ่ลาดไม่ได  ้

*.*.*. หากละครสตัว ์ไม่เล่น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลง การแสดง ขึ้นอยู่กบัวนันัน้ๆ  

ทีพ่กั IZMAILOVO GAMMA หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     มอสโคว-์สถานีรถไฟใตด้ินแหง่มอสโคว-์วหิารเซนตบ์าซิล-จตัุรสัแดง-หอนาฬิกาซาวเิออร ์

                             หา้งสรรพสินคา้กุม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แมจ้ะเหมอืนไม่ใช่สถานที่ท่องเทีย่ว แต่เมื่อมาก็ตอ้งมา

ชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดูซกัครัง้ แต่ก่อนเคยเป็นสถานทีห่ลบภยัจากกองก าลงัทหารนาซใีนช่วง

สงครามครัง้ที ่2 หากนบัรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใตด้นิท ัว่มอสโกจะมคีวามยาวถงึ 260 กิโลเมตร และที ่

สถานีคอมโซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มภีาพโมเสกสวยๆ 

ประดบัประดาไวท้ ัว่ท ัง้สถานี พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามทีอ่ลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลียรเ์รียงตลอดความ

ยาวของทางเดนิภายในสถานี มเีสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม 

น าท่านเดนิทางสู ่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตัง้อยู่ใกลก้บั IZMAILOVO ROYAL ESTATE จึงเป็น

ทีม่าของชื่อ IZMAILOVSKY ทีเ่ป็นชื่อของตลาดนดัแห่งน้ีนัน่เอง ของที่ระลกึจากรสัเซียทีน่่าซื้อหาก็ม ีตุก๊ตาแม่ลูกดก 

เป็นตุก๊ตาไมเ้ขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆจากตวัใหญ่ไปจนเลก็ ในการซื้อสินคา้จากรสัเซยีควรระวงัการซื้อ

ภาพวาดสนี า้มนัเก่าๆ และงานทองเหลอืงงานศิลปะโบราณทีเ่ก่ียวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ เน่ืองจากว่ามกีฎหมายหา้มน า

ของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซยี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านสู่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) จตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการ

น าหินแกรนิตและหินอ่อนจ านวนนบัลา้นชิ้นตอกฝงัลงบนพื้นท ัว่จตัุรสัที่มีความกวา้ง 

695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็นจตัุรสัโมเสกที่ยิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็น



   

 

 

 

 

ทีต่ ัง้ของกิโลเมตรทีศู่นยข์องรสัเซยี โดยรอบจตัุรสัแดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานทีส่  าคญัหลายแห่ง มี หอนาฬกิาซาวิเออร ์

(SAVIOR TOWER) ที่ต ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดว้่าออกแบบดว้ยศิลปะ

แบบโกธิก ประด ับดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นท ับทิมน ้าหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL'S 

CATHEDRAL) ก็ถือว่ายงัไปไม่ถึง น่ีคือสิ่งก่อสรา้งที่ไดร้บัการยอมรบัว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที่ 16 

วหิารเซนต์บาซิลสรา้งขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหล ัน่กนัไป 

หา้งสรรพสินคา้กุม (GUM) อยู่ไม่ใกลจากจตัุรสัแดง เป็นหา้งสรรพสินคา้ทีเ่ก่าแก่และมีชื่อเสียงมากทีสุ่ดของรสัเซียซึ่ง

เปิดใหบ้ริการเมือ่ปี 1895 ตวัอาคารนัน้สูง 3 ช ัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้จ านวนกว่า 200 รา้น อดัแน่น

ไปดว้ยสินคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื่อดงัระดบัโลก  **ล่องเรือชมความงามของแม่น า้มอสโคว ์ววิสวยๆ ของ

ตวัเมือพรอ้มดว้ยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นัน้ก็ไดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมืองมอสโควใ์นอกีมุมมองที่ก็

สวยไม่แพก้นัเลย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั IZMAILOVO GAMMA หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - ชมเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟ SAPSAN เพือ่นัง่รถไฟด่วนสู่ เมืองเซนตปี์เตอร์สเบริก์ ใชเ้วลาเพยีงประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู่ ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ

รสัเซยีนาว ีไดช้ื่อว่าเป็นเรือรบทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนทีร่บัใชช้าวรสัเซยีมายาวนาน ตัง้แต่ครัง้

สงครามรสัเซยีกบัญี่ปุ่ นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 รวมถึงใชย้งิปืนเป็นสญัญาณ

การเขา้ยดึพระราชวงัฤดูหนาวทีเ่ซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ในการปฏวิตัิสงัคมนิยมทีน่ าโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็น

เรือทีโ่ดยสารซารนิ์โคลสัที ่2 พรอ้มราชนิกุลคนอื่นๆ มายงัพธีิบรมราชาภเิษกรชักาลที ่6 ในปี ค.ศ.1911 ปจัจุบนัเรือออ

โรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพพิธิภณัฑล์อยน า้ 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบั  BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์

เตอรส์เบริก์ ติดกบัแม่น า้เนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซน็ไอแซค ซึ่งก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็น

กษตัริยพ์ระองคแ์รกทีไ่ด ้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne Maurice Falconet 

ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

น าท่าน ชมภายนอกป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER AND PAUL) เป็นสิง่ก่อสรา้งแรกสุดของเมอืงเซนตปี์เตอร์

สเบริก์สรา้งในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการใน

การป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตัง้อยู่บน เกาะวาซลิเยฟสก้ี (VASILIEVSKY ISLAND) ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ก าแพง

เป็นหนิก่ออฐิ ส่วนวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER-AND-PAUL-FORTRESS) เริ่มสรา้งขึ้นเมือ่ปีค.ศ. 1712 ดว้ย

การ ออกแบบของ DOMENNICA TREZZINI สรา้งเสร็จในวนัที ่29 มถิุนายน ค.ศ. 1733 ตัง้ชื่อวหิารแห่งน้ีเพื่อเป็น

เกียรต์ิแด่นกับุญปีเตอร ์และนกับุญปอลดเ์พือ่เป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีต

เป็นสิง่ ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดของเมืองและหา้มสรา้งสิง่ก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึ่งนบัว่า



   

 

 

 

 

แตกต่าง กบัโบสถค์ริสต์ออรโ์ทดอกซท์ ัว่ไปและวหิารแห่งน้ียงัเป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ่มตน้จากพระเจา้

ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระท ัง่ถงึกษตัริยอ์งคส์ุดทา้ยของราชวงศ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง              เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ -พระราชวงัฤดูหนาว 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ (PETERHOF) มอีกีชื่อหน่ึงเรียกว่า 

PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต ์ ตัง้อยู่แทบชานเมืองของทีน้ี่ เป็น

พระราชวงัทีส่วยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์องคเ์ดมิ ปีเตอรฮ์อฟเป็น

พระราชวงัทีถ่กูนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยันัน้ ทีช่ื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี ่และ

เลอ บรอง ท ัง้สองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงันัน้เป็นหนา้ที่

หลกัของราสเทรลลีท่ี่ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และ

คลาสสกิพระเจา้ปีเตอร ์หมายม ัน่ปัน้มอืกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี ราสเทรลลีบ่รรจงสรา้ง

พระราชวงัอย่างปราณีตเนน้การตกแต่งภายใน เลอืกใชโ้คมไฟระยา้ งานไม ้

แกะสลกัและภาพวาดสีน า้มนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมสีวน

น า้พุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อสิระตามอธัยาศยัใหท้่านได ้

เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ชมภายนอกพระราชวงัฤดูหนาว (HERMITAGE 

MUSEUM) ทีม่คีวามส าคญัต่อประวตัิศาสตรข์องท ัง้ประเทศรสัเซยีและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 พระองคไ์ดเ้สดจ็มาประทบัทีน่ี่ขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสดจ็

ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีถอืเป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก มี

หอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มากถงึ 3 ลา้นชิ้น ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขยีน   

ขอ้หา้ม *.*.*. ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท้ี่เจา้หนา้ที ่รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย *.*.*.  

น าท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรียกเล่นๆว่า โบสถห์ยดเลอืด (SAVIOR ON 

BLOOD CATHEDRAL) ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมทีพ่ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่สอง ถกูวางระเบดิปลิดชีพโดย

ผูก่้อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษตัริยพ์ระองคต่์อไปจึงสรา้งโบสถน้ี์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถอ์นังดงามที่อยู่ขา้ง

คลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้นตามบญัชาของ “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่3” เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่พระบดิาคือ “พระเจา้อ

เลก็ซานเดอรท์ี ่2” ซึง่ถกูลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณทีส่รา้งโบสถน้ี์ขึ้นยอดของโบสถม์คีวามสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 

ทีส่ิ้นพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถ้งึ 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน 

“โมเสก”  ทีม่คีวามละเอยีด ประณีต งดงาม โดยใชห้นิอ่อนหลากส ีประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซยีในยุค

ศตวรรษที่17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  *.*.*.  กาล่าดินเนอร ์ภายใน พระวงันิโคลสั *.*.*.   



   

 

 

 

 

...... พรอ้มชมการแสดงพื้นเมอืงของรสัเซยีทีข่ ึ้นชื่อ ดว้ยดนตรีและการรอ้งเพลงทีม่เีอกลกัษณ์ ลิ้มรสไข่ปลาคาเวยีรแ์ละ 

จิบแชมเปญ *.*.*.   

ทีพ่กั PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง           เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-มหาวิหารเซนตไ์อแซค-พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ                                           

                                     พระราชวงัฤดูหนาว-ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปท ัง้หลงั แต่ก่อนเคยเป็นโบสถไ์มเ้ก่าหลงัเลก็ พอเปลีย่นเป็นมหาวิหาร

หลงัใหญ่ความอลงัการก็ปรากฏขึ้นดว้ยอาคารหลงัใหญ่ทีม่เีสาหนิแกรนิตชิ้นใหญ่

จ านวน 48 ตน้ แถมแต่ละตน้หน่ึงก็สูงเกิน 20 เมตร น า้หนกั 114 ตนั ส่วนของยอด

โดมทีเ่ห็นเป็นสทีองนัน่ก็ท  าดว้ยทองค าแผ่นหนกัประมาณ 100 กิโลกรมั สวยงาม

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE PULKOVO อสิระใหท้่านเลือกซื้อของ

ทีเ่อาทเ์ลต็ซึ่งรวมรา้นคา้แบรนดด์งัมากมายกว่า 40 รา้นคา้ช ัน้น ามากมาย อาท ิเช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS 

LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

 ไดเ้วลาพอสมควร... เดนิทางสู่สนามบนิ  เซน็ต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

17.15 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย  โดยสายการบินเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที่ EK174/EK384 
 

วนัที่แปดของการเดินทาง    ดูไบ  - สนามบินสุวรรณภมูิ 

  *** แวะเปลี่ยนเครื่องทีเ่มืองดูไบ ***   

12.05 น.  (เวลาทอ้ถิน่) เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

************************************** 
 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดินทางทีท่า่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บั

ทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักล่าว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผดิชอบทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

      อตัราค่าบรกิาร 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 



   

 

 

 

 

2 - 9 เม.ย. 70,900.- 8,500.- 

11 – 18 เม.ย. / 12 - 19 เม.ย. 75,900.- 11,500.- 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. / 7-14 พ.ค. 

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. 

3-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย.  

24 ก.ย.-1 ต.ค. / 1-8 ต.ค.  

65,900.- 8,500.- 

8-15 ต.ค. / 15-22 ต.ค.  

22-29 ต.ค.  
70,900.- 8,500.- 

29 ต.ค.-5 พ.ย. / 5-12 พ.ย.   

19-26 พ.ย. / 26 พ.ย.-3 ธ.ค. 
65,900.- 8,500.- 

3-10 ธ.ค. / 10-17 ธ.ค. 70,900.- 8,500.- 

23-30 ธ.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 75,900.- 11,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี้า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

      ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม.  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่ี

อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม 

อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มืองเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถึงความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

5.    ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6.    ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 



   

 

 

 

 

7.    ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  

8.    ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง 

9.    ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ , ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง 

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

     เดนิทางหรือของมีค่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครือ่งดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัโควดิ 

***รา้นคา้สว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 

***กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัและลูกคา้*** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือ 1 เดอืนก่อนการเดินทาง   

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่  

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบิน หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีกครัง้นึง)  

-  กรณีผูเ้ดินทางทีเ่กิดอบุตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชีวติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเงื่อนไขสายการ

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้ืนยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั

ต่างประเทศ) ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้  



   

 

 

 

 

หมายเหตุ  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงิน) เดนิทางหาก

ท่านถกูปฏเิสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ 

ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ทีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบินมปีัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการ

บนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดคืีนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงินมดัจ า

หรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 



   

 

 

 

 

ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

ครัง้  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที่น้ี 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน  

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุดวสิยัต่าง 

ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั   

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ  

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่ม

ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัร์แก่ท่านทีม่ีครรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มี 

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์น ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้

ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลี่ยน - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 
 



   

 

 

 

 

ขอ้ความซึ่งถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษ ัทฯ เป็นตัวแทนในการจ ัดน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พ ัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษ ัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ือ งจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีา

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วท ัง้

ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทาง

ถกูปฎิเสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบตัิตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ

เดินทาง รวมถึงมีสิง่ผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถอืและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรติ ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 


