
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazing Russia 
7D5N 
 



 

ตารางการเดินทาง        11 – 17  เมษายน 2561  

วนัที ่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ-ทา่อากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมูิ – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน   - - 

 

Marriott Tverskaya Hotel 

2 พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – ล่องเรือแม่น า้มอสโคว์รับประทานอาหารค ่า  

   

Marriott Tverskaya Hotel 

3 วิหารเซนต์ซาเวียร์  รถไฟ SAPSAN มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 

   

Solo Sokos Vasilevsky 

Hotel 

4 พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังแคทธอรีน – ชมโชว์พ้ืนเมืองพระราชวังนิโคลัส 

   

Solo Sokos Vasilevsky 

Hotel 

5 พระราชวังฤดูหนาว – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอลล์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 

   

Solo Sokos Vasilevsky 

Hotel 

6 วิหารเลือด – วิหารเซนต์ไอแซค – สนามบินมอสโคว์  

  

 

 

7 สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ 

   

 



วนัแรกของการเดินทาง    (1)          กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 

07.30 น.  คณะท่านผูเ้ดินทางพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร ์สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

10.10 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974  

15.55 น.  เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคารเพ่ือรบัประทานอาหารค า่  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั                  Marriott Tverskaya Hotel หรือเทียบเท่า 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

วนัที่สองของการเดินทาง  (2)   พระราชวงัเครมลิน – จตัรุสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – ล่องเรอืรบัประทานอาหารค า่แม่น ้ามอสโคว ์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน สญัลกัษณข์องอดีตสหภาพโซเวียตอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวติัศาสตรร์สัเซีย ท่ีมี อายุยาวนานกว่า 850 ปี 

ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัล ้าค่าของกษัตริยร์สัเซีย อนัไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง,ราชรถทองค า,เคร่ือง



บรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถึงไขอี่สเตอรท่ี์หาชมไดย้ากยิ่ง จากน้ันชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อีวานชม

ระฆงัยกัษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย อาหารพ้ืนเมือง 
  ชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว ์เมืองหลวงของประเทศสหพนัธรฐัรสัเซียท่ียิ่งใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการคา้ จตัุรสัแดง ท่ีมีความส าคญั

ในหน้าประวติัศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นตบ์าซิล สัญลักษณข์องกรุงมอสโคว์ ท่ีสรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานจอมโหด ชมสุสานเล

นิน อนุสรณส์ถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิค ท่ีปัจจุบนัล่มสลายไปกบัความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้กุม (GUM) ท่ีมี

สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยุโรปยี่หอ้ต่างๆ น าท่านขึ้ นสู่จุดสงูสุดของกรุงมอสโควท่ี์ เนินเขาสแปโรว ์แวะถ่ายรปูกบัมหาวิทยาลยัมอสโคว ์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือระหว่างล่องชมความสวยงามของแม่น ้ามอสโคว ์บนเรือ  RADISSON CRUISE  

ที่พกั                  Marriott Tverskaya Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



วนัที่สามของการเดินทาง  (3)   มอสโคว-์วิหารเซนตซ์าเวียร–์สถานีรถไฟใตด้ิน-รถไฟความเรว็สูง Sapsan Train–เซนตปี์เตอรเ์บิรก์   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอะซาเวียร ์วิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซียซ่ึงไดร้บัการบรูณะขึ้ นใหม่เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี

ของกรุงมอสโคว ์น าท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน ์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงัพระนางโซเฟีย และบรรดาเช้ือพระวงศ์

ฝ่ายหญิง ในประวติัศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใชเ้ป็นสุสานส าหรบัสุภาพสตรีคนส าคญัๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรี

หมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขา้กับ

สถาปัตยกรรม หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนไดร้บั การยกยอ่งว่า

เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงาม 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย อาหารไทย 
15.30 น. จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟความเร็วสงู SAPSAN TRAIN ขบวนท่ี 770A ใหท่้านไดช้มทศันียภาพ

โดยรอบสองขา้งทาง (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

19.20 น. เดินทางถึง นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคารเพ่ือรบัประทานอาหารค า่ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพ้ืนเมือง 



 
ที่พกั   Solo Sokos Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง   (4)     พระราชวงัฤดูรอ้น – พระราชวงัแคทเธอรนี – ชมโชวพ้ื์นเมืองพระราชวงันิโคลสั - เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น ปีเตอรฮ์อฟ หรือ วังเปโตร ดวาเรียส หลงัจากทรุดโทรมไปในช่วงสงครามโลกท่ี 2 สมยัเยอรมนัยึดครอง ก็

ไดร้ับการบูรณะขึ้ นมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์แบบ เปโตร ดวาเรียส (ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวงัฤดูรอ้นของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่อ่าว

ฟินแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวนัตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ น ้าพุอลงัการ (ปิดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

สรา้งวงัน้ีในปี 1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บฟัติสต ์เลอบลองด ์ท่ีเห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะน้ีเป็นการตกแต่งเพ่ิมเติมโดยซาลีน่าอ

ลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจา้ปีเตอร์และเลอบลองด์ยงัคงมีให ้เห็น ปีเตอร์ฮอฟ สรา้งอยู่บนท าเลงามบนเนิน

ธรรมชาติดุจดงัแวรซ์ายสริ์มทะเล การสรา้งน ้าพุซบัซอ้นบนเนินดินเลนช้ืนแฉะเป็นเร่ืองท่ียากมากในสมยัน้ัน ดา้นหน้าของพระต าหนักคือ สวน

น ้าซ่ึงมีบนัใดน ้าตกใหญ่เป็นส่วนท่ีเด่นท่ีสุด พรอ้มรปูป้ันแซมซนัฉีกปากสิงโตดว้ยมือเปล่า 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารจนี  

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชคิน (Pushkin) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตนครสหพันธ์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. 

Petersburg) น าท่านชมความงดงามของ "แคทเธอรีนพาเลซ" (Catherine Palace) พระราชวงัฤดูรอ้นท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของโลก โดย

พระราชวงัน้ันถูกสรา้งขึ้ นในช่วงสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter The Great) หรือในช่วงระหว่างปี1717-1723 และถูกสรา้งใหม่ในช่วง

ระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรีนพาเลซ เป็น พระราชวงัหลวงอนัสวยงาม เป็นท่ีพกัผ่อนในฤดูรอ้นของพระมเหสีองคโ์ปรดคือ พระนางแคท

เธอรีนท่ี 1 โดยพระราชวงัถูกสรา้งขึ้ นในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดับประดาผนังหอ้งดว้ยลายปูนป้ันต่างๆ เพดานเขียน

ภาพเฟรสโก ้(เขียนภาพขณะท่ีปนูยงัไมแ่หง้ ถา้เขียนผิดตอ้งทุบท้ิง ฉาบปนูใหมเ่ขียนใหม)่ ท่ีมีความสวยงามมาก  



19.00 น.  น าท่านชมโชวพ้ื์นเมือง ณ พระราชวงั นิโคลสั พาเลซ พรอ้มคอ๊กเทล วอดกา้ และคาเวียร ์ใหชิ้มจนจุใจ  

21.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพ้ืนเมือง 

ที่พกั   Solo Sokos Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   (5)       พระราชวงัฤดูหนาว – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอลล ์– เซนตปี์เตอรเ์บิรก์   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวงัฤดูหนาว (THE HERMITAGE) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง ณ  สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ี

รบัรองการเสด็จเยือนของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรี ไทยกบัรสัเซีย  



ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ท่ีเก็บรวบรวมของล ้าค่าจากทัว่โลกกวา่ 3 ลา้นช้ิน รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของ

โลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก และศิลปวตัถุล ้าค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยงู, แจกนัมาลาไคท ์รวมถึงวตัถุของ

อียิปตโ์บราณ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร STROGANOFF STEAK HOUSE  

จากน้ันน าเขา้ชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงันักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการท่ี

สรา้งขึ้ นพรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทุกพระองค์  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั   Solo Sokos Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

 
 
 
 



วนัที่หกของการเดินทาง   (6)       วิหารเลือด – วิหารเซนตไ์อแซค – เซนตปี์เตอรเ์บิรก์  - มอสโคว ์– สนามบิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านชม โบสถห์ยดเลือด สรา้งขึ้ นบนบริเวณท่ีพระ เจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้ง

โบสถ์ขึ้ นเพ่ื อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลักษณะ  คลา้ยวิหารเซนต์บาซิลท่ีกรุงมอสโคว์  น าคณะผ่านชม มหาวิหารเซ็นตไ์อ

แซค ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส มองต ์แฟรร็์อง ใชเ้วลาสรา้งถึง 40 ปี ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี 

ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรมั นับเป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก  

เที่ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบิน 
12.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินพลโูว  เพ่ือออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบิน ไซบีเรีย แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี S7046 

14.00 น.  เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์เพ่ือต่อเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  

18.25 น.   น าท่านเดินทางออกจากสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG975 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง   (7)           กรุงเทพ ฯ 

07.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ แลว้คุณ ... จะรกัเรา 

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



 อตัราค่าบริการ ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่านละ  

119,900.- 

113,900.- 

107,900.- 

101,900.- 

 20,000.- 

25,000.- 

    116,900.- 

110,900.- 

104,900.- 

  98,900.- 

 20,000.- 

25,000.- 

117,900.- 

111,900.- 

105,900.- 

100,900.- 

 20,000.- 

25,000.- 

     คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

1169 

1109 

1049 

989 

200 

919 

1169 

1109 

1049 

989 

200 

919 



อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ – มอสโคว ์โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่ารถไฟความเร็วสงู   มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรเ์บิรก์  

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายกร หรือระดบัเดียวกนั 
 ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี,  
 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุในวงเงิน 300,000 บาท 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมัต่อท่าน ) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขการช าระเงิน  

  “การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท  

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

            ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

                หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั  

 “การจา่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

 

หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบ

คาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขอ

อภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทัวรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์

ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 



8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหา

คณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ 

ทราบก่อน เพื่อขอค ายนืยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์

ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้

บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอล

โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้น

เอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่

สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้ องก านัลดังกล่าวในขณะร่วม

เดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 



18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่

ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึ งวิถี

ชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


