
 

 

รหัสทัวร FNT1903257 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว – เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน (EK) 
ชมถนนอารบัต เขาชมพระราชวังเครมลิน ปนใหญพระเจาซาร โบสถอัสสัมชัญ  
พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี สแปรโรว ฮิลล จัตุรัสแดง หอนาฬิกาซาวิเออร วิหารเซนตบาซิล 
หางสรรพสินคากุม ป�อมปเตอร แอนด ปอลด พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ พระราชวังฤดหูนาว 
โบสถหยดเลือด มหาวหิารเซนตไอแซค 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภมู ิ
23.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส 

เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรท่ีนั่ง
ขึ้นเครื่อง 

 
วันท่ีสองของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภมูิ - ดูไบ - มอสโคว - มหาวิหารเซนตซาเวียร 

ถนนอารบัท 
03.30 น. (เวลาทองถิ่น) นําทานออกเดินทางสู กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย  โดยเท่ียวบินที่ 

EK377/EK133 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0635-0930 *.*.*. 
13.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ทาอากาศยานกรงุมอสโคว ประเทศรัสเซีย  หลังผานการตรวจ

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

สรางกันนานถึง 45 ปสวยงามอลังการตัง้แตแรกเห็น ตัวอาคารสีขาว
สะอาด ตัดกันดวยยอดโดมสีทอง เปนอนุสรณแหงชัยชนะและถวายแด
พระผูเปนเจาหลังจากท่ีรัสเซียรอดพนจากสงครามนโปเลียนแหง
ฝร่ังเศสมาได อิสระใหทานถายภาพดานนอก  
จากน้ันเดินเลนชมถนนอารบัท ยานถนนคนเดินท่ีจะมากมายไปดวย

รานคารานอาหาร ในยานน้ีเราจะไดเห็นศิลปนพรอมงานศิลปะสวยๆ มากมายใหชมและ
เลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มใีหเชนกัน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
ท่ีพัก IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสามของการเดินทาง   มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - สแปรโรว ฮลิล - พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี  

ละครสัตว  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน เขาชมพระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) สถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดช่ือวา
เปนสัญลักษณและเปนหนาเปนตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสรางขึ้นในรัชสมัยของพระ



 

 

เจาอีวานท่ี 3 ยิ่งใหญและสวยงามอยางที่สุด เปนแหลงสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและยืน
อายุมายาวนานกวา 850 ป มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวัง
นอกเหนือจากจํานวนหองใชสอยถึง 700 หอง หอคอย 18 จุดและป�อมปราการที่มี
ความยาวประมาณ 2,235 เมตรสําหรับสังเกตการณ ภายหลังปรบัเปลี่ยนใหเปนท่ีทํา
การของรัฐบาล และสวนหน่ึงเปดเปนสถานท่ีทองเท่ียวใหคนทั่วไปเขาชมได ท่ีบริเวณ
ดานนอกจะมี ปนใหญพระเจาซาร ปนใหญท่ีไดรับการบันทึกลงกินเนสบุความปีาก
กระบอกใหญที่สุดในโลก ซึ่งสรางขึ้นในป 1586 เพ่ือขมขวัญศัตรูและเพ่ือใหเปนปน
ใหญที่ใหญท่ีสุดในโลกสมชื่อ ดานนอกมีเสนผานศูนยกลาง 120 เซนติเมตร ตัวปนยาว 
5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญท่ีสุดในโลกช่ือวา ระฆังพระ
เจาซาร อยูบนหอคอยพระเจาอีวานท่ีสูง 81 เมตร ระฆังใบน้ีจงึถูกสรางใหมีขนาดใหญ
มาก น้ําหนักรวมมากถงึ 200 ตัน แตที่เห็นมมุหน่ึงมช้ิีนสวนของระฆังแตกออกมา ซึง่กม็ี
น้ําหนักมากถงึ 11.5 ตนั ภายในเราจะไดเห็น โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION 
CATHEDRAL) โบสถเกาแกและศักดิ์สิทธ์ิ ดวยการเปนสถานท่ี
จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริยของรัสเซียทุกพระองค ตัวอาคาร
โบสถม ี5 ช้ัน ตกแตงสวยงามท้ังดานนอกและดานใน ยิ่งดานใน
น้ันมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูดวย สวยงามมากจริงๆ ...ชม
พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี หน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของมอสโคว 
ท่ีเก็บรวบรวมสมบัติลํ้าคาตางๆ ไมวาจะเปนอัญมณี เคร่ืองประดับ อาวุธ และงานศิลปะ
ช้ันนํามากมาย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางตอสูจุดชมวิวเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปรโรว ฮิลล 

(SPARROW HILLS) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮลิส เน่ืองจากเปนทําเลที่มองเห็นทัศนียภาพ
ของเมืองไดชัดเจนและเปนมุมที่เลนินช่ืนชอบมาก จึงเลือกจดุน้ีเปนท่ีต้ังของบานพัก
สวนตัว ปจจุบันนอกจากจะเปดรับนักทองเท่ียวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกบัเลนินในอดีตแลว 
ยังเปนที่นิยมในการใชเปนมมุถายภาพแตงงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 นําทาน ชมการแสดง รัสเซียนเซอรคัส ละครสัตวขึ้นช่ือของรัสเซียท่ีผสมผสานระหวาง

การแสดงของสัตวตางๆ กายกรรมและมายากล ที่ท้ังสนุกและต่ืนตาเปนโชวที่พลาดไมได 
ท่ีพัก IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง     มอสโคว-สถานีรถไฟใตดินแหงมอสโคว-วหิารเซนตบาซิล-จตุัรัสแดง  
หอนาฬิกาซาวิเออร-หางสรรพสินคากุม-เซนตปเตอรสเบิรก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม สถานีรถไฟใตดินแหงมอสโก (MOSCOW METRO) แมจะเหมือนไมใช

สถานท่ีทองเท่ียว แตเมื่อมาก็ตองมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองน่ังดูซัก
ครั้ง แตกอนเคยเปนสถานท่ีหลบภัยจากกองกําลังทหารนาซีในชวงสงครามครั้งที ่2 หาก
นับรวมความยาวของเสนทางเดินรถไฟใตดินท่ัวมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร 
และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเดนดวยการตกแตงใน
สไตลบารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท่ัวทั้งสถานี พรอมขอบเพดาน
อาคารโคงสวยงามที่อลังการยิ่งใหญดวยชานเดอเลียรเรียงตลอดความยาวของทางเดิน
ภายในสถานี มีเสาหินออน งานจิตรกรรมเลอคาแฝงไวในทุกซอกทุกมุม 
นําทานเดินทางสู  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ต้ังอยูใกลกับ 
IZMAILOVO ROYAL ESTATE จึงเปนทีม่าของช่ือ IZMAILOVSKY ท่ีเปนช่ือของ
ตลาดนัดแหงน้ีน่ันเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียท่ีนาซ้ือหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปนตุกตาไม
เขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนช้ันๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการซื้อสินคาจาก
รัสเซียควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ี
เกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ เน่ืองจากวามกีฎหมายหามนําของเกาเหลาน้ีออกนอก
ประเทศรัสเซีย 

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

โลกเพราะสรางดวยการนําหินแกรนิตและหินออนจํานวนนับ
ลานช้ินตอกฝงลงบนพืน้ท่ัวจัตุรัสท่ีมีความกวาง 695 เมตรและ
ยาว 130 เมตร ทําใหกลายเปนจัตุรัสโมเสกที่ย่ิงใหญอลังการ
มาก เปนท่ีต้ังของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย โดยรอบจตุัรัสแดง
จะลอมรอบไปดวยสถานท่ีสําคัญหลายแหง มี หอนาฬิกาซาวิเออร (SAVIOR 
TOWER) ท่ีต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา ถาแหงนหนาข้ึนไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดวา
ออกแบบดวยศิลปะแบบโกธิก ประดับดวยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเปนทับทิมน้ําหนักถึง 20 
ตัน มี วิหารเซนตบาซลิ (ST. BASIL'S CATHEDRAL) กถ็ือวายังไปไมถึง น่ีคือ
ส่ิงกอสรางท่ีไดรับการยอมรับวายิ่งใหญที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต
บาซิลสรางขึ้นอยางสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อป 1555 มีโดมถงึ 9 ยอด



 

 

ท่ีสูงลดหล่ันกันไป หางสรรพสินคากุม (GUM) อยูไมใกลจากจัตุรัสแดง เปน
หางสรรพสินคาท่ีเกาแกและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซ่ึงเปดใหบริการเมื่อป 1895 
ตัวอาคารน้ันสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโออาอลังการ และรานคาจํานวนกวา 200 ราน 
อัดแนนไปดวยสินคามากมาย โดยเฉพาะแบรนดเนมชื่อดังระดับโลก   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
**ลองเรือชมความงามยามคํ่าคืนของแมน้ํามอสโคว วิวสวยๆ ของตัวเมือพรอมดวยแสงสีจาก
สะพานและอาคารตางๆ น้ันก็ไดเปนบรรยากาศและไดภาพเมืองมอสโควในอีกมมุมองที่กส็วยไมแพ
กันเลย 
22.50 น. นําทานออกเดินทางจากมอสโคว สู เซ็นตปเตอรสเบิรก  โดย รถไฟตูนอน ช้ัน FIRST 

CLASS 
 
วันท่ีหาของการเดินทาง  เซนตปเตอรสเบิรก - ชมเมือง 
06.47 น. คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟเซนตปเตอรสเบิรก 
 รับประทานอาหารเชาบนรถไฟ 

จากน้ันนําทานสู ทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE 
BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดช่ือวาเปนเรือรบที่เกาแกที่สุดใน
รัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนท่ีรับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ต้ังแตครัง้สงครามรัสเซีย
กับญีปุ่�นในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกครั้งที ่1 และ 2 รวมถงึใช
ยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นตปเตอรสเบิรก ในการปฏิวติั
สังคมนิยมที่นําโดยเลนิน เมื่อป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือท่ีโดยสารซารนิโคลัสท่ี 2 
พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในป ค.ศ.1911 ปจจบัุนเรือ
ออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา 

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

อนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ติดกบัแมน้ําเนวา 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) เร่ิมสรางข้ึนเมื่อปค.ศ. 1712 ดวยการ ออกแบบของ DOMENNICA 
TREZZINI สรางเสร็จในวันท่ี 29 มถิุนายน ค.ศ. 1733 ต้ังช่ือวิหารแหงน้ีเพ่ือเปน
เกียรต์ิแดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอด
แหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนส่ิง กอสรางที่สูงที่สุดของเมืองและหามสราง
ส่ิงกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซึง่นับวาแตกตาง กับโบสถ
คริสตออรโทดอกซท่ัวไปและวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ 
เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระทั่งถงึกษตัริยองคสุดทายของ
ราชวงศ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
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วันท่ีหกของการเดินทาง              เซนตปเตอรสเบิรก-พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ -พระราชวัง

ฤดูหนาว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน เขาชมพระราชวังฤดรูอนปเตอรฮอฟ (PETERHOF) มี
อีกช่ือหน่ึงเรียกวา PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต  
ต้ังอยูแทบชานเมืองของที่น้ี เปนพระราชวังท่ีสวยงามไมเหมือน
ใคร เกดิขึ้นจากราชาปเตอรองคเดิม ปเตอรฮอฟเปนพระราชวัง
ท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวาฟรานเชสโก ราส
เทรลล่ี และเลอ บรอง ท้ังสองทําคนละสวนในพระราชวังน้ีโดย

ตัวภายในพระราชวงัน้ันเปนหนาท่ีหลักของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผสม
เรอเนสซองส "บารอค"และคลาสสิกพระเจาปเตอร หมาย
มั่นปم�นมือกับพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรางงานไปยาว
ถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีต
เนนการตกแตงภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งานไม
แกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และภายนอก



 

 

พระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัย
ใหทานไดเก็บภาพเปนท่ีระลึก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ชมภายนอกพระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE MUSEUM) 

ท่ีมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 พระองคไดเสด็จมาประทับท่ีน่ี
ขณะเปนพระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 
หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีใหญและเกาแกที่สุดในโลก 
มีหองมากถงึ 1,050 หอง มากถงึ 3 ลานช้ิน ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน   

ขอหาม *.*.*. ภายในพระราชวงั ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวท่ีเจาหนาท่ี รวมถงึสมัภาระขนาด
ใหญดวย *.*.*.  
นําทานชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรียกเลนๆวา โบสถ
หยดเลือด (SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL) ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรม
ท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผูกอการราย บุตรชายในฐานะ
กษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถน้ีข้ึนเปนอนุสรณ เปนโบสถอันงดงามที่อยูขาง
คลอง Griboyedov โดยสรางข้ึนตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3” เพ่ือเปน
อนุสรณแดพระบิดาคือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณท่ี
สรางโบสถน้ีขึ้นยอดของโบสถมีความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ภายใน
สามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 ป ภายในการตกแตง
ดวยงาน “โมเสก”  ท่ีมคีวามละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดบั
ประดาดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที1่7 แบบโบสถทรงหัวหอม   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  *.*.*.  กาลาดินเนอร ภายใน พระวังนิโคลัส *.*.*.   
...... พรอมชมการแสดงพื้นเมืองของรัสเซียท่ีขึ้นช่ือ ดวยดนตรีและการรองเพลงท่ีมีเอกลักษณ 

ลิ้มรสไขปลาคาเวียรและ 
จิบแชมเปญ *.*.*.   
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วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง           เซนตปเตอรสเบิรก-มหาวิหารเซนตไอแซค-พระราชวงัฤดูรอนป
เตอรฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนตไอแซค 
(SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวิหารโดมท่ีมีขนาด
ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก สวยงามนาชมไปท้ังหลัง แตกอนเคย
เปนโบสถไมเกาหลังเล็ก พอเปล่ียนเปนมหาวหิารหลังใหญความ
อลังการก็ปรากฏข้ึนดวยอาคารหลังใหญที่มีเสาหินแกรนิตชิ้น
ใหญจํานวน 48 ตน แถมแตละตนหน่ึงก็สูงเกนิ 20 เมตร น้ําหนัก 114 ตัน สวนของ
ยอดโดมที่เห็นเปนสีทองน่ันก็ทําดวยทองคําแผนหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงาม
ยิ่งใหญที่สุด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE PULKOVO อิสระใหทานเลือกซื้อของที่

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

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาพอสมควร... เดินทางสูสนามบิน  เซ็นตปเตอรสเบิรก 
23.25 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย  โดยสายการบินเอมิเรตส  เท่ียวบินที ่EK176/EK372 
 
วันท่ีแปดของการเดินทาง    ดูไบ  - สนามบินสุวรรณภูม ิ
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0635-0930 *.*.*.  
18.40 น. (เวลาทอถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 
ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวนัเดินทางที่
ทานไดทําการจองไวกบัทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงนิคาต๋ัว
ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 



 

 

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษทัฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง  
 
อัตราคาบริการ 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

7-14 ก.พ. / 26 ก.พ. – 4 
มี.ค. 
3-10 มี.ค. / 17-24 มี.ค. 
25 มี.ค. – 1 เม.ย. 

49,999.- 8,500 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีาร
ปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อัน
เปนผลทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม



 

 

สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคล่ือนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพ
หรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- 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 , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกนิจากทาง 
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป�วย
จากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 



 

 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. (ทิป)  100.- USD (hotel, localguide, driver, restaurant, tourleader) 

 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระมัดจําทัวร ทานละ 30,000 บาท  
ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
ชําระงวดสุดทาย 15 วนั กอนเดินทาง 
 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจ
มีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบรษิัทและลูกคา 
 
หมายเหตุ  
 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 20.- วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย



 

 

เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกรณี มากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทาง เก็บ

คาบรกิารทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทกุกรณี 1-29 วนั กอนวันเดินทาง เกบ็

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตาม 
ราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ี
ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี
ตางประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) 
เงื่อนไขวีซา  
- กรณีผูเดินทางไมผานการอนุมัติวีซาจากสถานทูตน้ันๆ ทางบริษัทจะไมมีการคืนคาธรรมเนียมวี

ซาและคาบริษัทท่ีระบุในรายการทัวรไวแลว ใดๆท้ังสิ้น 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน

ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 
หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบติัตรง

ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 



 

 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวซีาได
ครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะ
ทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวสัิยท่ี

ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลม
สีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระ
ผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ



 

 

สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯเปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ 
จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
กอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิน้โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวม
เดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมี 

ใบรับรองแพทย) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษิัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ
ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ
ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน
แลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจ
ตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความ
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 



 

 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดย
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎบัิติตามกฎระเบียบดานการ
ความคมุโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสทิธิ
ดังกลาว บรษิัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึง่
รวมเดินทางเปนสําคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 
 
 
 


