มอสโก – เซนต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ 8 วัน
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮล
ิ ล์ - รัสเซียนเซอร์คส
ั
พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูรอ
้ น – กาล่าดินเนอร์
พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวัง
นิโคลัส
วันแรกของการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอ
มิเรตส์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหาร
เซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
01.35 น. (เวลาท้องถิ่น) นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดย
เที่ยวบินที่ EK385/EK133
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0445-0940 *.*.*.
13.50 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลัง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ...
ออกเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (CATHEDRAL OF CHRIST THE
SAVIOUR) ที่สร้างขึ้นโดย พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใน
ปี 1839 และก็ดาเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปีสวยงาม
อลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอด
โดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า
หลังจากที่รัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมา
ได้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านนอก

ค่า

จากนั้นเดินเล่นชมถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชม
และเลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
HOLIDAY INN SELIGESKAYA หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) สถานที่ท่องเที่ยว
ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้าง
ขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด เป็นแหล่ง
สถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทใน
หลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจานวนห้องใช้สอยถึง
700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตร
สาหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทาการของรัฐบาล และส่วน
หนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปาก
กระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและ
เพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน้าหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆัง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานที่สูง
81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น้าหนักรวมมากถึง 200
ตัน แต่ที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้าหนักมากถึง
11.5 ตัน ภายในเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION
CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานที่จัดพิธี
ราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั้น
ตกแต่งสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ ...ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งใน

พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวม
สมบัติล้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ
เที่ยง
บ่าย

ค่า

อาวุธ และงานศิลปะชั้นนามากมาย….
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์
(SPARROW HILLS) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทาเลที่มองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้
เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชม
วิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพ
แต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คัส ละครสัตว์ขึ้นชื่อของรัสเซียที่
ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ กายกรรมและมายากล ที่ทั้งสนุก
และตื่นตาเป็นโชว์ที่พลาดไม่ได้

*.*.*. (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนาท่านชมบัลเล่ต์ หรือ ชมการ
แสดงที่ YAR RESTAURANT ) *.*.*.
ที่พัก
HOLIDAY INN SELIGESKAYA หรือเทียบเท่า
วันที่สข
ี่ องการเดินทาง มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดน
ิ แห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิลจัตรุ ส
ั แดง-หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม-เซนต์ปเี ตอร์สเบิรก
์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แม้จะ
เหมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานี
รถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกอง
กาลังทหารนาซีในช่วงสงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทาง
เดินรถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานีคอม
โซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์

บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทั่วทั้งสถานี พร้อมขอบ
เพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอด
ความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝง
ไว้ในทุกซอกทุกมุม
นาท่านเดินทางสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกล้กับ

เที่ยง
บ่าย

IZMAILOVO ROYAL ESTATE จึงเป็นที่มาของชื่อ IZMAILOVSKY ที่
เป็นชื่อของตลาดนัดแห่งนี้นั่นเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่น่าซื้อหาก็มี ตุ๊กตา
แม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆจากตัว
ใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื้อสินค้าจากรัสเซียควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ามัน
เก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ให้มากๆ
เนื่องจากว่ามีกฎหมายห้ามนาของเก่าเหล่านี้ออกนอกประเทศรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) จัตุรัสที่
สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนา
หินแกรนิตและหินอ่อนจานวนนับล้านชิ้นตอกฝังลง
บนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130
เมตร ทาให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของ
กิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่
สาคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร์ (SAVIOR TOWER) ที่ตั้งอยู่บน
ป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบ
ด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน้าหนักถึง 20
ตัน
มี วิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL'S CATHEDRAL) ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง นี่คือ
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16
วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี
1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกันไป ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) อยู่ไม่
ใกลจากจัตุรัสแดง เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของ
รัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโอ่

อ่าอลังการ และร้านค้าจานวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย
โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก ….
ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟมอสโคว์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
**ล่ องเรือชมความงามยามค่ าคื น ของแม่น้ ามอสโคว์ วิวสวยๆ ของตัวเมือพร้อมด้วย
แสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นั้นก็ได้เป็นบรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ใน
อีกมุมมองที่ก็สวยไม่แพ้กันเลย
........ น. นาท่านออกเดินทางจากมอสโคว์ สู่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย รถไฟตู้นอนชั้น
First Class *.*.*. ตารางการเดินทางของรถไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลง *.*.*.
วันทีห
่ า้ ของการเดินทาง
เซนต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ชม
เมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น า ท่ า น เข้ า ช ม ม ห า วิ ห า ร เซ น ต์ ไ อ แ ซ ค (SAINT
ISAAC’S CATHEDRAL) สร้ างในปี ค.ศ. 1712 โดยมี
โดมทองเป็ น เอกลั กษณ์ ในอดีต วิห ารเซนต์ ไอแซคเป็ น
เพี ย งโบสถ์ ไ ม้ ธ รรมดา ซึ่ ง ต่ อ มาได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง เป็ น
โบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้า
อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ป รารถนาจะให้วิหารแห่ง นี้ เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่
ที่ สุ ด ของโลก พระองค์ จึ ง ทุ่ ม เททั้ ง ก าลั ง คน และก าลั ง ทรั พ ย์ อ ย่ างมหาศาล
โดยเฉพาะยอดโดมใช้ทองคาแผ่นปิดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหาร
ประดั บ ประดาด้ ว ยหิ น อ่ อ น, และมาลาไคท์ ห ลากสี ซึ่ ง ใช้ เ วลาก่ อ สร้ า ง
ยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบัน วิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็น วิหาร
ทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก
จากนั้นนาท่านสู่ ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า
(THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่
เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน
ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905 เคยร่วมรบใน

สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงใช้ยิงปืนเป็นสัญญาณการเข้ายึด
พระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นาโดยเล
นิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือที่โดยสารซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมราชนิกุล

เที่ยง
บ่าย

คนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันเรือออโร
ร่าได้ปลดประจาการ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ถ่ายรูปกับ BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT
เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับแม่น้าเนวา
ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์ม
หาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระ
นางแคทเธอรีนมหาราช
นาท่าน ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (PETER AND PAUL) เป็นสิ่งก่อสร้าง
แรกสุดของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสร้างในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะ
สงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการ
ป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (VASILIEVSKY
ISLAND) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม กาแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปี
เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (PETER-AND-PAUL-FORTRESS) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ
ปีค.ศ 1712 ด้วยการ ออกแบบของ DOMENNICA TREZZINI สร้างเสร็จ
ในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปี
เตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลม
คือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้าง
สิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทาการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่า
แตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไปและวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระ
ศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก
จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า

วันทีห
่ กของการเดินทาง
เซนต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

–

(PETERHOF) มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETS
หรือเปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของที่นี้ เป็น
พระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปี
เตอร์องค์เดิม ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดย
ศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสอง
ทาคนละส่วนในพระราชวังนี้โดยตัวภายในพระราชวังนั้นเป็นหน้าที่หลักของ
ราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอ
เนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิกพระเจ้าปีเตอร์
หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วาง

เที่ยง
บ่าย

โครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่
บรรจงสร้างพระราชวังอย่างปราณีตเน้นการ
ตกแต่งภายใน เลือกใช้โคมไฟระย้า งานไม้
แกะสลักและภาพวาดสีน้ามันเป็นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวน
น้าพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้
เก็บภาพเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE MUSEUM)
ที่มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เนื่องจากใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้
เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ในคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งใน

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีห้องมากถึง 1,050 ห้อง มากถึง 3
ล้านชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน
ข้อห้าม *.*.*. ภายในพระราชวัง ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป ต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ รวมถึง
สัมภาระขนาดใหญ่ด้วย *.*.*.
นาท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรียกเล่นๆ
ว่า โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL) ในปี 1881
หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพ
โดยผู้ก่อการร้าย บุตรชายในฐานะกษัตริย์พระองค์ต่อไปจึงสร้างโบสถ์นี้ขึ้น
เป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อันงดงามที่อยู่ข้างคลอง Griboyedov โดยสร้างขึ้น
ตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ
“พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที่สร้างโบสถ์นี้
ขึ้นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม์ ภายใน
สามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 24 ปี ภายใน
การตกแต่งด้วยงาน “โมเสก” ที่มค
ี วามละเอียด ประณีต งดงาม โดยใช้หิน

ค่า

อ่อนหลากสี ประดับประดาด้านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17
แบบโบสถ์ทรงหัวหอม
รับประทานอาหารค่า *.*.*. กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวังนิโคลัส ลิ้มรสไข่
ปลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของรัสเซียที่ขึ้นชื่อ
ด้วยดนตรีและการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์ *.*.*.

ที่พัก

PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เซนต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT
ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวิหารโดมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

–

เที่ยง

โลก สวยงามน่าชมไปทั้งหลัง แต่ก่อนเคยเป็นโบสถ์ไม้เก่าหลังเล็ก พอ
เปลี่ยนเป็นมหาวิหารหลังใหญ่ความอลังการก็ปรากฏขึ้นด้วยอาคารหลังใหญ่
ที่มีเสาหินแกรนิตชิ้นใหญ่จานวน 48 ต้น แถมแต่ละต้นหนึ่งก็สูงเกิน 20 เมตร
น้าหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมที่เห็นเป็นสีทองนั่นก็ทาด้วยทองคาแผ่น
หนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE PULKOVO อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชั้น
นามากมาย อาทิ เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE

ค่า

NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

…ได้เวลาพอสมควร... เดินทางสู่สนามบิน เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
23.55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK176/EK372
วันทีแ
่ ปดของการเดินทาง
ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0655-0940 *.*.*.
19.15 น. (เวลาท้อถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

๑๑๑๑***...***๑๑๑๑
ในกรณีทผ
ี่ โู้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับวันเดินทาง
ทีท
่ า่ นได้ทาการจองไว้กบ
ั ทางบริษท
ั ฯ กรุณาแจ้งให้กบ
ั ทางเจ้าหน้าทีท
่ ราบ ก่อนการชาระเงินค่า
ตัว
๋ ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการรับผิดชอบทุกกรณี

หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนามั
้ นและ/หรือ
ภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซา่ **

วันทีเ่ ดินทาง

23-30 ก.ย.
13-20 ต.ค. // 18-25 ต.ค.

ผูใ
้ หญ่

เด็กต่ากว่า 12

เด็กต่ากว่า 12
กับ 2 ผูใ
้ หญ่

กับ 1 ผูใ
้ หญ่ ไม่มเี ตียงเสริม

48,888.-

พักเดีย
่ วเพิม
่

8,500.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับ ช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การ
ประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพัก
ต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3
ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่ ขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมี
ค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 65.- USD

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่



กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000.-บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
1.ทางบริษทั ได้สารองทีน่ งั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์การเรียก
เก็บค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ม่ี ี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลา
ทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง)
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทงั้ หมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัวหรื
๋ อค่าตัวเครื
๋ ่องบิน(กรณี
ออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ
 กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) /
ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
 กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหักค่าธรรมเนียมวี
ซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจ
คนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูก
ปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่า
จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของ
เอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อ
ทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่เกรงใจ
ผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)

 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่ อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน
ข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ เี กียรติซง่ึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่ส ามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุ
หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทน
ประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิด
กฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้”

