
   

 

 

 

 

มอสโก – เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จตัรุสัแดง – พระราชวงัเครมลนิ – สแปรโ์รวฮ์ลิล ์– รสัเซยีนเซอรค์สั 

พระราชวงัฤดหูนาว – พระราชวงัฤดูรอ้น  

 กาลา่ดนิเนอร ์ ทานกาลา่ดนิเนอร ์ณ พระราชวงันโิคลสั 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

23.30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้

รับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภมู ิ- ดูไบ - มอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบทั 

 

03.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) น าท่านออกเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี โดยเทีย่วบนิที ่EK377/EK133 



   

 

 

 

 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ : 0715-0915 *.*.*. 

13.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

ออกเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) ทีส่รา้งขึน้โดย พระเจา้

ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ในปี 1839 และก็ด าเนนิการสรา้งกนันานถงึ 45 ปี

สวยงามอลงัการตัง้แตแ่รกเห็น ตวัอาคารสขีาวสะอาด ตัดกนัดว้ยยอดโดมสี

ทอง เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและถวายแดพ่ระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากทีร่ัสเซยีรอด

พน้จากสงครามนโปเลยีนแหง่ฝรัง่เศสมาได ้อสิระใหท้่านถ่ายภาพดา้นนอก  

จากนัน้เดนิเลน่ชมถนนอารบัท ย่านถนนคนเดนิทีจ่ะมากมายไปดว้ยรา้นคา้

รา้นอาหาร ในย่านน้ีเราจะไดเ้ห็นศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้ม

และเลอืกซือ้ และของทีร่ะลกึหลากหลายแบบก็มใีหเ้ชน่กนั  

 น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิแห่งมอสโก (MOSCOW METRO) แมจ้ะเหมอืนไม่ใชส่ถานทีท่่องเทีย่ว แตเ่มือ่มา

ก็ตอ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองน่ังดซูกัครัง้ แตก่อ่นเคยเป็นสถานทีห่ลบภัยจากกองก าลงั

ทหารนาซใีนชว่งสงครามครัง้ที ่2 หากนับรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใตด้นิทั่วมอสโกจะมคีวามยาวถงึ 

260 กโิลเมตร และที ่สถานีคอมโซโมลสกายา (KOMSOMOLSKAYA) ก็โดดเดน่ดว้ยการตกแตง่ในสไตลบ์า

รอก และก็มภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ั่วทัง้สถานี พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามทีอ่ลงัการ

ยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี มเีสาหนิออ่น งานจติรกรรมเลอคา่แฝง

ไวใ้นทุกซอกทุกมุม 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่ัก IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - สแปรโ์รว ์ฮลิล ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี ่ - ละครสตัว ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นสญัลกัษณแ์ละเป็น

หนา้เป็นตาของรัสเซยีมายาวนาน ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างทีส่ดุ เป็นแหลง่สถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยนือายุ

มายาวนานกวา่ 850 ปี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนหอ้งใชส้อยถงึ 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อม

ปราการทีม่คีวามยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรับสงัเกตการณ ์ทีบ่รเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์และ

ยังมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกชือ่วา่ ระฆังพระเจา้ซาร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อวีานทีส่งู 81 เมตร ภายในเราจะได ้

เห็น โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) โบสถเ์กา่แกแ่ละศกัดิส์ทิธิ ์ดว้ยการเป็นสถานทีจ่ัดพธิี

ราชาภเิษกของกษัตรยิข์องรัสเซยีทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถม์ ี5 ชัน้ ตกแตง่สวยงามทัง้ดา้นนอกและดา้นใน 

ยิง่ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ดว้ย ชมพพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี ่หนึง่ในพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของมอสโคว ์ทีเ่ก็บรวบรวมสมบัตลิ ้าคา่ตา่งๆ และงานศลิปะชัน้น ามากมาย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางตอ่สูจุ่ดชมววิเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮลิล ์

(SPARROW HILLS) หรอือกีชือ่คอื เลนนิฮลิส ์เน่ืองจากเป็นท าเลทีม่องเห็น

ทัศนียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมมุทีเ่ลนนิชืน่ชอบมาก จงึเลอืกจุดน้ีเป็น

ทีต่ัง้ของบา้นพักสว่นตวั ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเทีย่วขึน้มาชมววิจุด

เดยีวกบัเลนนิในอดตีแลว้ ยังเป็นทีน่ยิมในการใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแตง่งานยอด

นยิมของชาวรัสเซยีอกีดว้ย 



   

 

 

 

 

น าท่านสู ่จัตรุัสแดง (RED SQUARE) จัตรุัสทีส่วยงามทีส่ดุในโลกเพราะสรา้ง

ดว้ยการน าหนิแกรนติและหนิออ่นจ านวนนับลา้นชิน้ตอกฝังลงบนพืน้ทั่วจัตรุัสที่

มคีวามกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็นจัตรุัสโมเสกที่

ยิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นทีต่ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูยข์องรัสเซยี โดยรอบจัตรุัส

แดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานทีส่ าคญัหลายแหง่ ม ีหอนาฬกิาซาวเิออร ์

(SAVIOR TOWER) ทีต่ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ขึน้ไปชมบน

ยอดหอเราจะเห็นไดว้า่ออกแบบดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 5 

แฉกซึง่เป็นทับทมิน ้าหนักถงึ 20 ตนั ม ีวหิารเซนตบ์าซลิ (ST. BASIL'S CATHEDRAL) ก็ถอืวา่ยังไปไม่ถงึ น่ีคอื

สิง่กอ่สรา้งทีไ่ดร้ับการยอมรับวา่ยิง่ใหญ่ทีส่ดุของรัสเซยีในยุคศตวรรษที ่16 วหิารเซนตบ์าซลิสรา้งขึน้อย่าง

สวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมือ่ปี 1555 มโีดมถงึ 9 ยอดทีส่งูลดหลัน่กนัไป  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 น าท่าน ชมการแสดง รัสเซยีนเซอรค์สั ละครสตัวข์ ึน้ชือ่ของรัสเซยีทีผ่สมผสานระหวา่งการแสดงของสตัวต์า่งๆ 

กายกรรมและมายากล ทีท่ัง้สนุกและตืน่ตาเป็นโชวท์ีพ่ลาดไม่ได ้

ทีพ่ัก IZMAILOVO GAMMA หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ ี ่ มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

........ น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมูรม์ันสค ์ (MURMANSK) โดยสายการบนิ................ เทีย่วบนิที ่..........  

........ น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึท่าอากาศยานมูรม์ันสค ์  เป็นเมอืงท่าของรฐัมูรม์ันสค ์ออ๊บ-ลาสต ์(MURMANSK 

OBLAST) ตัง้อยู่บรเิวณอา่วโคลา (KOLA BAY) โดยมแีหลมโคลายืน่ไปในมหาสมุทร เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบั

ประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัในการมุ่งหนา้ออกสูอ่ารค์ตกิหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้.... 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นซาม ิ(SAMI VILLAGE) ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมอืงซามน้ีิ ท่านจะไดส้มัผัสถงึวถิี

ชวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศยัอยู่ตัง้แตบ่รรพบรุุษในแถบ

ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดนิเวยี โดยสบืสานวถิชึวีติดัง้เดมิชมสตัวเ์มอืงหนาว

เชน่ กวางเรนเดยีร ์(REINDEER) หมาป่า(FOXES) เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัว์

เศรษฐกจิ  แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิ

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก ............. หรอืเทยีบเท่า 

........ น.  น าท่าน ตามลา่หาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรอื แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในชว่งหนา้หนาวเท่านัน้ ซึง่ แสงออ

โรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คนื  

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไมส่ามารถก าหนดหรอื

ทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม *** 

 

วนัทีห่า้ มูรม์นัสค ์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



   

 

 

 

 

 ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอธัยาศยั ท่านทีต่อ้งการท ากจิกรรมตา่งๆกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรอ์ย่างนอ้ยสองวนั 

- รถสโนโมบลิ (SNOW MOBILE)  ตะลยุหมิะ ใหท้่านไดส้นุกตืน่เตน้กบัลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่  

(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) ราคาประมาณ 5,000.- รูเบลิ 

- ฟารม์สนัุขพันธุฮ์สักี ้ (HUSKY FARM) เปิดบรกิาร พฤหัสฯ/ศกุร/์อาทติย)์ ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสนัุข

แสนรู ้ใหท้่านไดส้มัผัสประสบการณน่ั์งรถเทยีมสนัุขฮสักีล้ากเลือ่น(Husky Sledding) โดยทีฟ่ารม์น้ีจะ

บรกิารตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะ ราคาประมาณ 5,000.- รูเบลิ 

 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ *.*.*. 

 

ทีพ่ัก ............. หรอืเทยีบเท่า 

........ น.  น าท่าน ตามลา่หาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรอื แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในชว่งหนา้หนาวเท่านัน้ ซึง่ แสงออ

โรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คนื  

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไมส่ามารถก าหนดหรอื

ทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม *** 

 

วนัทีห่ก  มูรม์นัสค-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

........ น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์  (SAINT PETERSBURG) โดยสายการบนิ...... เทีย่วบนิที ่........  

จากนัน้น าท่านสู ่ท่าเรอืพาณชิยโ์บราณ และถ่ายรปูกบั เรอืรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) 

หรอืเรอืรัสเซยีนาว ีไดช้ือ่วา่เป็นเรอืรบทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในรัสเซยี ปัจจุบันเรอืออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็น

พพิธิภัณฑล์อยน ้า 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่าน ถ่ายรูปกบั  BRONZE HORSEMAN STATUE PETER GREAT เป็นอนุสาวรยีแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์

เตอรส์เบริก์ ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซึง่กอ่สรา้งเป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตรยิ์

พระองคแ์รกทีไ่ด ้ขนานนามวา่ มหาราช ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตาม

พระบัญชาของพระนางแคทเธอรนีมหาราช  

น าท่าน ชมภายนอกป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER AND PAUL) เป็นสิง่กอ่สรา้งแรกสดุของเมอืงเซนตปี์

เตอรส์เบริก์สรา้งในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศลิปะแบบบารอกเพือ่ใชเ้ป็น

ป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศกึรุกราน ตัง้อยู่บน เกาะวาซลิเยฟสกี ้(VASILIEVSKY ISLAND) ลกัษณะเป็น

รูปทรงหกเหลีย่ม ก าแพงเป็นหนิกอ่อฐิ สว่นวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(PETER-AND-PAUL-FORTRESS) เริม่

สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1712 ดว้ยการ ภายในท าการตกแตง่ดว้ยศลิปะบารอกซึง่นับวา่แตกตา่ง กบัโบสถค์รสิตอ์อร์

โทดอกซท์ั่วไปและวหิารแห่งน้ียงัเป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็น

องคแ์รก จนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์

ค า่ รับประทานอาหารค า่  *.*.*.  กาลา่ดนิเนอร ์ภายใน พระวงันโิคลสั *.*.*.   

...... พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของรัสเซยีทีข่ ึน้ชือ่ ดว้ยดนตรแีละการรอ้งเพลงทีม่เีอกลกัษณ ์ลิม้รสไขป่ลาคาเวยีร์

และจบิแชมเปญ *.*.*.   

ทีพ่ัก PARK INN PULKOVSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

 



   

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด  เซนตปี์เตอรส์เบริก์-พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ -พระราชวงัฤดูหนาว 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ (PETERHOF) มอีกีชือ่

หนึง่เรยีกวา่ PETRODVORETS หรอืเปโตรควาเรสต ์ สว่นใน

พระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงันัน้เป็นหนา้ทีห่ลกัของราสเทรล

ลีท่ีอ่อกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และ

คลาสสกิ และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมสีวนน ้าพุอนัตระการตาและ

สวนพฤกษานานาพันธุ ์อสิระตามอธัยาศยัใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นที่

ระลกึ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ชมภายนอกพระราชวงัฤดหูนาว (HERMITAGE MUSEUM) ทีม่คีวามส าคญัตอ่

ประวตัศิาสตรข์องทัง้ประเทศรัสเซยีและไทย เน่ืองจากในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 

รัชกาลที ่5 พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทับทีน่ี่ขณะเป็นพระราชอาคนัตกุะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรป 

พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีถอืเป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุใน

โลก มหีอ้งมากถงึ 1,050 หอ้ง ขอ้หา้ม *.*.*. ภายในพระราชวงั 

ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรปู ตอ้งฝากไวท้ ีเ่จา้หนา้ที ่รวมถงึสมัภาระ

ขนาดใหญด่ว้ย *.*.*.  

 

น าท่านชม THE CATHEDRAL OF THE RESURRECTION เรยีก

เลน่ๆวา่ โบสถห์ยดเลอืด (SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL) ในปี 

1881หลงัเหตโุศกนาฎกรรมทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ีส่อง ถูกวางระเบดิปลดิชพีโดยผูก้อ่การรา้ย บุตรชายใน

ฐานะกษัตรยิพ์ระองคต์อ่ไปจงึสรา้งโบสถน้ี์ขึน้เป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามทีอ่ยู่ขา้งคลอง Griboyedov โดย

สรา้งขึน้ตามบัญชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3” เพือ่เป็นอนุสรณแ์ดพ่ระบดิาคอื “พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่

2” ซึง่ถูกลอบปลงพระชนมใ์นบรเิวณทีส่รา้งโบสถน้ี์ขึน้ยอดของโบสถม์คีวามสงู 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่

ส ิน้พระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถ้งึ 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแตง่ดว้ย

งาน “โมเสก”  ทีม่คีวามละเอยีด ประณีต งดงาม โดยใชห้นิออ่นหลากส ีประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศลิปะ

รัสเซยีในยุคศตวรรษที1่7 แบบโบสถท์รงหัวหอม   

น าท่าน เขา้ชมมหาวหิารสดุอลงัการ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวหิารโดมที่

มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทัง้หลงั แตก่อ่นเคยเป็น

โบสถไ์มเ้กา่หลงัเล็ก พอเปลีย่นเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ความอลงัการก็ปรากฏ

ขึน้ดว้ยอาคารหลงัใหญ่ทีม่เีสาหนิแกรนติชิน้ใหญ่จ านวน 48 ตน้ แถมแตล่ะตน้

หนึง่ก็สงูเกนิ 20 เมตร น ้าหนัก 114 ตนั สว่นของยอดโดมทีเ่ห็นเป็นสทีองน่ันก็

ท าดว้ยทองค าแผ่นหนักประมาณ 100 กโิลกรัม สวยงามยิง่ใหญ่ทีส่ดุ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE PULKOVO อสิระใหท้่านเลอืกซือ้

ของทีเ่อาทเ์ล็ตซึง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งัมากมายกวา่ 40 รา้นคา้ชัน้น ามากมาย

 ไดเ้วลาพอสมควร... เดนิทางสูส่นามบนิ  เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที ่EK176/EK372 

 

วนัทีแ่ปด ดูไบ  - สนามบนิสุวรรณภมู ิ

  



   

 

 

 

 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ 0655-0940 *.*.*.  

19.15 น. (เวลาทอ้ถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการ

จองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืความปลอดภัย 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา 

หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

26 ก.พ.-4 ม.ีค. 

3-10 ม.ีค. / 17-24 ม.ีค. 

25 ม.ีค. – 1 เม.ย. 

59,999.- 8,500.- 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ

เนือ่งจากอยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัข ึน้หลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่ง

งานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่คา่ทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืง

เดมิ โดยบรษิทัจะค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) 

หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหา

ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณทีีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

** กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 



   

 

 

 

 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

คา่รกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิ

และการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เทา่น ัน้) 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

8.  คา่มัคคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั

, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ

คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. SERVICE CHARGE (ทปิ)  100.- USD (hotel, localguide, driver, restaurant) 

 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลูกคา้รายตอ่ไป  

ช าระสว่นทีเ่หลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง มฉิะน ัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ   

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่

มร่ีางกายแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ(กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

- กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด  



   

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) 

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอื

เดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

4.ถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม

ใหม่ทุกครัง้  

5.กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุพนิจิของ

ทางสถานทูตเรือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯเมือ่ท่านได ้

ช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

6.ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน้ี่ 

7.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจของคน

สว่นใหญ่เชน่ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่) 

8.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทัวรแ์กท่่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี

ใบรับรองแพทย)์ 

9.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทัวรแ์กท่่านทีม่เีด็กทารกอายุต า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจอง

ทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

10.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแกท่่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 

11.ทา่นทีจ่ะออกต ัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนั

วา่ทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกต ัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่

สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยน ัน้ได ้

12.หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว

ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

**กรณุาอา่นเง ือ่นไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 



   

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 

บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตาม

ราคาทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบุ

ขอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่ส่วนตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจาก

ทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสาย

การบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่่านยืน่วซีา่แลว้  

 


