รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์

มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์
กาล่าดินเนอร์ ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
นั่งรถไฟ-เดินทางง่ายไม่ต้องท้าวีซ่า
วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับ
พร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
03.30 น. (เวลาท้องถิ่น) นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ EK377/EK133
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0635-0930 *.*.*.
13.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (CATHEDRAL OF
CHRIST THE SAVIOUR) ที่สร้างขึ้นโดย พระเจ้าซาร์อเล็กซาน
เดอร์ที่ 1 ในปี 1839 และก็ดาเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปี
สวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกัน
ด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้
เป็นเจ้าหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่ง
ฝรั่งเศสมาได้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านนอก
จากนั้นเดินเล่นชมถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปิน
พร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก

IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) สถานทีท่ ่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้า
เป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด เป็นแหล่ง
สถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวัง
นอกเหนือจากจานวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235
เมตรสาหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทาการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปาก
กระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ
ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน้าหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญ่
ที่สุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่
มาก น้าหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้าหนักมากถึง 11.5 ตัน
ภายในเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION
CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานที่จัด
พิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์
มี 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั้นมี
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ ...ชม
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์
ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี
เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนามากมาย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (SPARROW HILLS) หรืออีกชื่อคือ เล
นินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทาเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้

เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยัง
เป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่าน ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คัส ละครสัตว์ขึ้นชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ
กายกรรมและมายากล ที่ทั้งสนุกและตื่นตาเป็นโชว์ที่พลาดไม่ได้

ที่พัก

IZMAILOVO GAMMA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็
ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกองกาลังทหาร
นาซีในช่วงสงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260
กิโลเมตร และที่ สถานีคอมโซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มี
ภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทั่วทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอ
เลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม
นาท่านเดินทางสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกล้กับ IZMAILOVO ROYAL ESTATE จึงเป็น
ที่มาของชื่อ IZMAILOVSKY ที่เป็นชื่อของตลาดนัดแห่งนี้นั่นเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่น่าซื้อหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูก
ดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื้อสินค้าจากรัสเซียควร
ระวังการซื้อภาพวาดสีน้ามันเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ให้มากๆ
เนื่องจากว่ามีกฎหมายห้ามนาของเก่าเหล่านี้ออกนอกประเทศรัสเซีย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย

นาท่านสู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก
เพราะสร้างด้วยการนาหินแกรนิตและหินอ่อนจานวนนับล้านชิ้น
ตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130

เมตร ทาให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดง
จะล้อมรอบไปด้วยสถานที่สาคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร์ (SAVIOR TOWER) ที่ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกา
ยา ถ้าแหงนหน้าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่ง
เป็นทับทิมน้าหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL'S CATHEDRAL) ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง นี่คือสิ่งก่อสร้าง
ที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสัน
แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกันไป ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัส
แดง เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3
ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจานวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบ
รนด์เนมชื่อดังระดับโลก
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

**ล่องเรือชมความงามยามค่าคืนของแม่น้ามอสโคว์ วิวสวยๆ ของตัวเมือพร้อมด้วยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นั้นก็ได้เป็น
บรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ในอีกมุมมองที่ก็สวยไม่แพ้กันเลย
22.50 น.

นาท่านออกเดินทางจากมอสโคว์ สู่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย รถไฟตู้นอน ชั้น FIRST CLASS

วันทีห่ ้าของการเดินทาง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมเมือง
06.47 น. คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
จากนั้นนาท่านสู่ ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ
เรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน
ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905 เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงใช้ยิง
ปืนเป็นสัญญาณการเข้ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นาโดยเลนิน เมื่อปี
ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือที่โดยสารซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมราชนิกุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี
ค.ศ.1911 ปัจจุบันเรือออโรร่าได้ปลดประจาการ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้า
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

นาท่าน ถ่ายรูปกับ BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์
สเบิร์ก ติดกับแม่น้าเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เป็น
กษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice
Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
นาท่าน ชมภายนอกป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (PETER AND PAUL) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์กสร้างในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เป็นป้อม
ปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (VASILIEVSKY ISLAND) ลักษณะเป็นรูปทรงหก
เหลี่ยม กาแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (PETER-AND-PAUL-FORTRESS) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1712 ด้วยการ ออกแบบของ DOMENNICA TREZZINI สร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งชื่อ
วิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลม
คือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทาการตกแต่ง
ด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไปและวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของ
ราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก

PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (PETERHOF) มีอกี ชื่อหนึ่งเรียกว่า
PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของที่นี้ เป็น
พระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์องค์เดิม ปีเตอร์ฮอฟเป็น
พระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และ
เลอ บรอง ทั้งสองทาคนละส่วนใน
พระราชวังนี้โดยตัวภายในพระราชวังนั้น
เป็นหน้าที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนส
ซองส์ "บารอค"และคลาสสิกพระเจ้าปีเตอร์ หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวัง

นี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน
เลือกใช้โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ามันเป็นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้าพุอัน
ตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ชมภายนอกพระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE MUSEUM) ที่มีความสาคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ในคราวเสด็จประพาสยุโรป
ใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีห้องมากถึง
1,050 ห้อง มากถึง 3 ล้านชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน

ข้อห้าม *.*.*. ภายในพระราชวัง ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป ต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ด้วย *.*.*.
นาท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรียกเล่นๆว่า โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR ON BLOOD
CATHEDRAL) ในปี 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย
ผู้ก่อการร้าย บุตรชายในฐานะกษัตริย์พระองค์ต่อไปจึงสร้างโบสถ์นี้ขึ้นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อันงดงามที่อยู่ข้าง
คลอง Griboyedov โดยสร้างขึ้นตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ
“พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที่สร้างโบสถ์นี้ขึ้นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม.
ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 24 ปี ภายใน
การตกแต่งด้วยงาน “โมเสก” ที่มคี วามละเอียด ประณีต งดงาม โดยใช้หินอ่อนหลากสี ประดับประดาด้านใน คง
ลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถ์ทรงหัวหอม
ค่า

รับประทานอาหารค่า *.*.*. กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวังนิโคลัส *.*.*.

......

พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของรัสเซียที่ขึ้นชื่อ ด้วยดนตรีและการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์ ลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์และ
จิบแชมเปญ *.*.*.

ที่พัก

PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT
ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวิหารโดมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4
ของโลก สวยงามน่าชมไปทั้งหลัง แต่ก่อนเคยเป็นโบสถ์ไม้เก่าหลัง
เล็ก พอเปลี่ยนเป็นมหาวิหารหลังใหญ่ความอลังการก็ปรากฏขึ้นด้วย
อาคารหลังใหญ่ที่มีเสาหินแกรนิตชิ้นใหญ่จานวน 48 ต้น แถมแต่ละ
ต้นหนึ่งก็สูงเกิน 20 เมตร น้าหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมที่เห็น
เป็นสีทองนั่นก็ทาด้วยทองคาแผ่นหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE PULKOVO อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบ
รนด์ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชั้นนามากมาย อาทิ เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA
TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควร... เดินทางสู่สนามบิน เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

23.25 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK176/EK372

วันที่แปดของการเดินทาง
ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0635-0930 *.*.*.
18.40 น. (เวลาท้อถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
************************************

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท้าการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช้าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หมายเหตุ กาหนดการเดิน ทางอาจมีการเปลี่ ย นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภั ย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึนราคาของภาษีน้ามันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทาง **

วันทีเ่ ดินทาง
9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. /
11-18 เม.ย. 12-19 เม.ย. 2563

ผู้ใหญ่

เด็กต่้ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่
59,999.-

เด็กต่้ากว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

ไม่มีเตียงเสริม
11,500.-

อัตรานีรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้อง
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทาให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดย
บริษัทจะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการ
พิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. (ทิป) 100.- USD (hotel, localguide, driver, restaurant, tourleader)

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช้าระมัดจ้าทัวร์ ท่านละ 30,000 บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ช้าระงวดสุดท้าย 15 วัน ก่อนเดินทาง
เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนันมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา
การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า

หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 20.- วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่
ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ….

เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกรณี มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ 3,000
บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี 1-29 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ้านวนตาม
ราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความ
บางอย่างในนันด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทังนีขึนอยู่กับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ)
เงื่อนไขวีซ่า
- กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตนันๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริษัทที่ระบุใน
รายการทัวร์ไว้แล้ว ใดๆทังสิน
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์หรือทังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ช้าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้
ทังหมด
หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์หรือทังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษั ทหรือช้าระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทังหมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้
(น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน(ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
- ทางบริษัทฯเป็นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
- เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่
ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน
ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ ามา
กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี

ใบรับรองแพทย์)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้
- ใน1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึงภัย ธรรมชาติ , โจรกรรม, วิน าศกรรม, อัคคี ภัย , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผั นผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิน ตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุ ดงาน, ความล่ าช้าของเที่ยวบิน , สายการเดินเรือ , รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทน
ประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้
มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น้าพาการเดินทางในครังนี”

