
 

 

รหัสทัวร FNT1901916 
ทัวรรัสเซีย มอสโก  เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน (EK) 
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – สแปรโรวฮิลล – รัสเซียนเซอรคัส 
พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูรอน –ลองเรือแมนํ้ามอสโคว 
กาลาดินเนอร  ทานกาลาดินเนอร ณ พระราชวังนิโคลัส 
น่ังรถไฟ-เดินทางงายไมตองทําวีซา 

 

 



 

 

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส 

เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรที่น่ัง
ขึ้นเคร่ือง 

วันที่สองของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว  
        – มหาวิหารเซนตซา  เวียร - ถนนอารบัท 

01.35 น. (เวลาทองถ่ิน) นําทานออกเดินทางสู กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย  โดยเที่ยวบินที่ 
EK385/EK133 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 0445-0940 *.*.*. 
13.50 น. (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง ทาอากาศยานกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย  หลังผานการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว ... 
ออกเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (CATHEDRAL OF CHRIST THE 
SAVIOUR) ที่สรางข้ึนโดย พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป 1839 และก็ดําเนินการ

สรางกันนานถึง 45 ปสวยงามอลังการต้ังแตแรกเห็น ตัวอาคารสีขาว
สะอาด ตัดกันดวยยอดโดมสีทอง เปนอนุสรณแหงชัยชนะและถวายแด
พระผูเปนเจาหลังจากที่รัสเซียรอดพนจากสงครามนโปเลียนแหง
ฝร่ังเศสมาได อิสระใหทานถายภาพดานนอก  
จากน้ันเดินเลนชมถนนอารบัท ยานถนนคนเดินที่จะมากมายไปดวย

รานคารานอาหาร ในยานน้ีเราจะไดเห็นศิลปนพรอมงานศิลปะสวยๆ มากมายใหชมและ
เลือกซื้อ และของท่ีระลึกหลากหลายแบบก็มีใหเชนกัน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเทา 
วันที่สามของการเดินทาง   มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - สแปรโรว ฮิลล  

                           - พิพิธภัณฑอารเมอรรี ่ - ละครสัตว  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน เขาชมพระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) สถานที่ทองเที่ยวที่ไดช่ือวา
เปนสัญลักษณและเปนหนาเปนตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สรางข้ึนในรัชสมัยของพระ
เจาอีวานที่ 3 ยิ่งใหญและสวยงามอยางท่ีสุด เปนแหลงสถาปตยกรรมที่สวยงามและยืน
อายุมายาวนานกวา 850 ป มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวัง
นอกเหนือจากจํานวนหองใชสอยถึง 700 หอง หอคอย 18 จุดและป�อมปราการที่มี



 

 

ความยาวประมาณ 2,235 เมตรสําหรับสังเกตการณ ภายหลังปรับเปลี่ยนใหเปนที่ทํา
การของรัฐบาล และสวนหน่ึงเปดเปนสถานที่ทองเที่ยวใหคนทั่วไปเขาชมได ที่บริเวณ
ดานนอกจะมี ปนใหญพระเจาซาร ปนใหญที่ไดรับการบันทึกลงกินเนสบุความีปาก
กระบอกใหญท่ีสุดในโลก ซึ่งสรางขึ้นในป 1586 เพื่อขมขวัญศัตรูและเพื่อใหเปนปน
ใหญที่ใหญที่สุดในโลกสมช่ือ ดานนอกมีเสนผานศูนยกลาง 120 เซนติเมตร ตัวปนยาว 
5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญที่สุดในโลกช่ือวา ระฆังพระ
เจาซาร อยูบนหอคอยพระเจาอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบน้ีจึงถูกสรางใหมีขนาดใหญ
มาก น้ําหนักรวมมากถึง 200 ตัน แตท่ีเห็นมุมหน่ึงมีช้ินสวนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มี
น้ําหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในเราจะไดเห็น โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION 
CATHEDRAL) โบสถเกาแกและศักด์ิสิทธิ์ ดวยการเปนสถานที่
จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริยของรัสเซียทุกพระองค ตัวอาคาร
โบสถมี 5 ช้ัน ตกแตงสวยงามทั้งดานนอกและดานใน ยิ่งดานใน
น้ันมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูดวย สวยงามมากจริงๆ ...ชม
พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี หน่ึงในพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของมอสโคว 
ที่เก็บรวบรวมสมบัติลํ้าคาตางๆ ไมวาจะเปนอัญมณี เคร่ืองประดับ อาวุธ และงานศิลปะ
ช้ันนํามากมาย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางตอสูจุดชมวิวเมืองที่สวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปรโรว ฮิลล 

(SPARROW HILLS) หรืออีกช่ือคือ เลนินฮิลส เน่ืองจากเปนทําเลที่มองเห็นทัศนียภาพ
ของเมืองไดชัดเจนและเปนมุมที่เลนินช่ืนชอบมาก จึงเลือกจุดน้ีเปนที่ต้ังของบานพัก
สวนตัว ปจจุบันนอกจากจะเปดรับนักทองเที่ยวข้ึนมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแลว 
ยังเปนที่นิยมในการใชเปนมุมถายภาพแตงงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 นําทาน ชมการแสดง รัสเซียนเซอรคัส ละครสัตวขึ้นช่ือของรัสเซียที่ผสมผสานระหวาง

การแสดงของสัตวตางๆ กายกรรมและมายากล ที่ท้ังสนุกและต่ืนตาเปนโชวที่พลาดไมได 
ที่พัก IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง     มอสโคว-สถานีรถไฟใตดินแหงมอสโคว-วิหารเซนตบาซิล 
-จัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวิเออร-หางสรรพสินคากุม-เซนตปเตอรสเบิรก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม สถานีรถไฟใตดินแหงมอสโก (MOSCOW METRO) แมจะเหมือนไมใช

สถานที่ทองเท่ียว แตเม่ือมาก็ตองมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองน่ังดูซัก
คร้ัง แตกอนเคยเปนสถานที่หลบภัยจากกองกําลังทหารนาซีในชวงสงครามคร้ังที่ 2 หาก
นับรวมความยาวของเสนทางเดินรถไฟใตดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร 
และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเดนดวยการตกแตงใน
สไตลบารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไวทั่วทั้งสถานี พรอมขอบเพดาน
อาคารโคงสวยงามที่อลังการย่ิงใหญดวยชานเดอเลียรเรียงตลอดความยาวของทางเดิน
ภายในสถานี มีเสาหินออน งานจิตรกรรมเลอคาแฝงไวในทุกซอกทุกมุม 
นําทานเดินทางสู  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ต้ังอยูใกลกับ 
IZMAILOVO ROYAL ESTATE จึงเปนที่มาของช่ือ IZMAILOVSKY ที่เปนช่ือของ
ตลาดนัดแหงน้ีน่ันเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่นาซื้อหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปนตุกตาไม
เขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนช้ันๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการซื้อสินคาจาก
รัสเซียควรระวังการซือ้ภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่
เก่ียวของกับศาสนาไวใหมากๆ เน่ืองจากวามีกฎหมายหามนําของเกาเหลาน้ีออกนอก
ประเทศรัสเซีย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานสู จัตุรัสแดง (RED SQUARE) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดใน

โลกเพราะสรางดวยการนําหินแกรนิตและหินออนจํานวนนับ
ลานช้ินตอกฝงลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกวาง 695 เมตรและ
ยาว 130 เมตร ทําใหกลายเปนจัตุรัสโมเสกทีย่ิ่งใหญอลังการ
มาก เปนที่ต้ังของกิโลเมตรท่ีศูนยของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดง
จะลอมรอบไปดวยสถานที่สําคัญหลายแหง มี หอนาฬิกาซาวิเออร (SAVIOR 
TOWER) ที่ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา ถาแหงนหนาขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดวา
ออกแบบดวยศิลปะแบบโกธิก ประดับดวยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเปนทับทิมน้ําหนักถึง 20 
ตัน มี วิหารเซนตบาซิล (ST. BASIL'S CATHEDRAL) ก็ถือวายังไปไมถึง น่ีคือ
ส่ิงกอสรางที่ไดรับการยอมรับวาย่ิงใหญทีสุ่ดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต
บาซิลสรางข้ึนอยางสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเม่ือป 1555 มีโดมถึง 9 ยอด



 

 

ที่สูงลดหลั่นกันไป หางสรรพสินคากุม (GUM) อยูไมใกลจากจัตุรัสแดง เปน
หางสรรพสินคาที่เกาแกและมีช่ือเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปดใหบริการเม่ือป 1895 
ตัวอาคารน้ันสูง 3 ช้ัน ภายในสวยงามโออาอลังการ และรานคาจํานวนกวา 200 ราน 
อัดแนนไปดวยสินคามากมาย โดยเฉพาะแบรนดเนมช่ือดังระดับโลก   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
**ลองเรือชมความงามยามค่ําคืนของแมน้ํามอสโคว วิวสวยๆ ของตัวเมือพรอมดวยแสงสีจาก
สะพานและอาคารตางๆ น้ันก็ไดเปนบรรยากาศและไดภาพเมืองมอสโควในอีกมุมมองที่ก็สวยไมแพ
กันเลย 
22.50 น. นําทานออกเดินทางจากมอสโคว สู เซ็นตปเตอรสเบิรก  โดย รถไฟตูนอน ช้ัน FIRST 
CLASS 
วันที่หาของการเดินทาง  เซนตปเตอรสเบิรก - ชมเมือง 
06.47 น. คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟเซนตปเตอรสเบิรก 
 รับประทานอาหารเชาบนรถไฟ 

จากน้ันนําทานสู ทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE 
BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดช่ือวาเปนเรือรบท่ีเกาแกที่สุดใน
รัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนที่รับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ต้ังแตคร้ังสงครามรัสเซีย
กับญี่ปุ�นในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 รวมถึงใช
ยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นตปเตอรสเบิรก ในการปฏิวัติ
สังคมนิยมที่นําโดยเลนิน เม่ือป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือที่โดยสารซารนิโคลัสที่ 2 
พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในป ค.ศ.1911 ปจจุบันเรือ
ออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทาน ถายรูปกับ  BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT เปน

อนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ติดกับแมน้ําเนวา ดานหนาของโบสถเซ็น
ไอแซค ซึ่งกอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปนกษัตริยพระองคแรกที่
ได ขนานนามวา มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne Maurice 
Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
นําทาน ชมภายนอกป�อมปเตอร แอนด ปอลด (PETER AND PAUL) เปนส่ิงกอสราง
แรกสุดของเมืองเซนตปเตอรสเบิรกสรางในป ค.ศ. 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงคราม
เหนือสวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเปนป�อมปราการในการป�องกันขาศึกรุกราน 



 

 

ต้ังอยูบน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (VASILIEVSKY ISLAND) ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม 
กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (PETER-AND-PAUL-
FORTRESS) เร่ิมสรางข้ึนเม่ือปค.ศ. 1712 ดวยการ ออกแบบของ DOMENNICA 
TREZZINI สรางเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ต้ังช่ือวิหารแหงน้ีเพ่ือเปน
เกียรต์ิแดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอด
แหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนสิ่ง กอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหามสราง
ส่ิงกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่งนับวาแตกตาง กับโบสถ
คริสตออรโทดอกซทั่วไปและวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ 
เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึงกษัตริยองคสุดทายของ
ราชวงศ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเทา 
วันที่หกของการเดินทาง              เซนตปเตอรสเบิรก-พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ  

                                          -พระราชวังฤดูหนาว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน เขาชมพระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ (PETERHOF) มี
อีกช่ือหน่ึงเรียกวา PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต  
ต้ังอยูแทบชานเมืองของท่ีน้ี เปนพระราชวังที่สวยงามไมเหมือน
ใคร เกิดขึ้นจากราชาปเตอรองคเดิม ปเตอรฮอฟเปนพระราชวัง
ที่ถูกนิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวาฟรานเชสโก ราส
เทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองทําคนละสวนในพระราชวังน้ีโดย

ตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตลผสม
เรอเนสซองส "บารอค"และคลาสสิกพระเจาปเตอร หมาย
ม่ันปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไปยาว
ถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีต
เนนการตกแตงภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งานไม
แกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และภายนอก
พระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัย
ใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ชมภายนอกพระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE MUSEUM) 
ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระองคไดเสด็จมาประทับที่น่ี
ขณะเปนพระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 
หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีใหญและเกาแกที่สุดในโลก 
มีหองมากถึง 1,050 หอง มากถึง 3 ลานช้ิน ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน   

ขอหาม *.*.*. ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวท่ีเจาหนาที่ รวมถึงสัมภาระขนาด
ใหญดวย *.*.*.  
นําทานชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรียกเลนๆวา โบสถ
หยดเลือด (SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL) ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรม
ที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผูกอการราย บุตรชายในฐานะ
กษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถน้ีขึ้นเปนอนุสรณ เปนโบสถอันงดงามท่ีอยูขาง
คลอง Griboyedov โดยสรางข้ึนตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพ่ือเปน
อนุสรณแดพระบิดาคือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณที่
สรางโบสถน้ีขึ้นยอดของโบสถมีความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ที่ส้ินพระชนม ภายใน
สามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 ป ภายในการตกแตง
ดวยงาน “โมเสก”  ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดับ
ประดาดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถทรงหัวหอม   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  *.*.*.  กาลาดินเนอร ภายใน พระวังนิโคลัส *.*.*.   
...... พรอมชมการแสดงพ้ืนเมืองของรัสเซียที่ข้ึนช่ือ ดวยดนตรีและการรองเพลงที่มีเอกลักษณ 

ลิ้มรสไขปลาคาเวียรและ 
จิบแชมเปญ *.*.*.   

ที่พัก PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เซนตปเตอรสเบิรก-มหาวิหารเซนตไอแซค 

                          -พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ 
                    -พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนตไอแซค 
(SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวิหารโดมท่ีมีขนาด
ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก สวยงามนาชมไปทั้งหลัง แตกอนเคย



 

 

เปนโบสถไมเกาหลังเล็ก พอเปลี่ยนเปนมหาวิหารหลังใหญความอลังการก็ปรากฏข้ึน
ดวยอาคารหลังใหญที่มีเสาหินแกรนิตช้ินใหญจํานวน 48 ตน แถมแตละตนหน่ึงก็สูงเกิน 
20 เมตร น้ําหนัก 114 ตัน สวนของยอดโดมที่เห็นเปนสีทองน่ันก็ทําดวยทองคําแผน
หนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามย่ิงใหญที่สุด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE PULKOVO อิสระใหทานเลือกซื้อของที่

เอาทเล็ตซึ่งรวมรานคาแบรนดดังมากมายกวา 40 รานคาช้ันนํามากมาย อาทิ เชน 
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY 
HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาพอสมควร... เดินทางสูสนามบิน  เซ็นตปเตอรสเบิรก 
23.55 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย  โดยสายการบินเอมิเรตส  เท่ียวบินที ่EK176/EK372 
วันที่แปดของการเดินทาง    ดูไบ  - สนามบินสุวรรณภูมิ 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ 0655-0940 *.*.*.  
19.15 น. (เวลาทอถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

๑๑๑๑***...***๑๑๑๑ 
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก

กรณี 
 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน 
ผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของ

ภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 
 
 
 



 

 

วันที่เดินทาง ผูใหญ เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

3-10 ส.ค.  52,999.- 

8,500.- 

13–20 ก.ย. / 25 ก.ย.–2 
ต.ค.  
2-9 ต.ค. / 7-14 ต.ค.  
12-19 ต.ค. / 18-25 ต.ค.  
6-13 พ.ย. / 8-15 พ.ย. 
22-29 พ.ย. / 30 พ.ย. – 
7 ธ.ค. 

49,999.- 

25 ธ.ค. – 1 ม.ค. 
28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 64,999.- 8,500.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 
ภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก 
อยูในภมิูประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพัก
ตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง 
หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา



 

 

เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง 



 

 

สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วย
จากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- USD 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระมัดจําทัวร ทานละ 30,000 บาท  
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

ชําระงวดสุดทาย 15 วัน กอนเดินทาง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 20.- วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ



 

 

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกรณี มากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทาง 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกกรณี 1-29 วัน กอนวันเดินทาง เก็บ

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตาม 
ราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทย
ตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) 
เง่ือนไขวีซา  
- กรณีผูเดินทางไมผานการอนุมัติวีซาจากสถานทูตน้ันๆ ทางบริษัทจะไมมีการคืน

คาธรรมเนียมวีซาและคาบริษัทที่ระบุในรายการทัวรไวแลว ใดๆทั้งส้ิน 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระ

ผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 
หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวทั้งหมด 
 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง

ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะ
ทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี

ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลม
สีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระ
ผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 



 

 

 ทางบริษัทฯเปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ 
จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวม
เดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมี 

ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ
ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ
ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน
แลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจ
ตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความ
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน



 

 

และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางใน
ครั้งน้ี” 

 
 
 

 
 


