ท่องเที่ยวสัมผัสความมหัศจรรย์ของดินแดนหมีขาว ประเทศรัสเซีย สัมผัส
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมท้ องถิ่นพระราชวังของรัสเซีย ปี เตอร์ฮอฟ
เฮอร์มิเทจ และ พุชกิน ชมความยิ่งใหญ่ ของโบสถ์สไตล์รัสเซีย ท่องเที่ยว
ไฮไลท์สาคัญมอสโคว์ ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ยามค่า ชม
โชว์การแสดงน่าตื่นใจ เสิร์ฟความอร่ อยด้ วยอาหารท้ องถิ่นหลากเมนู ปรุง
แต่ งด้ วยความปราณีต และรสชาติอันเป็ นเอกลักษณ์ คัดสรรที่พักพร้ อม
บริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้ วคุณ...จะรักเรา

กำหนดกำรเดินทำง : 10-16 เมษำยน 2562

จำนวนผูเ้ ดินทำง 10 ท่ำนขึ้ นไป

กำหนดกำรเดินทำง
เช้ า

อำหำร
กลางวัน

ค่า

-

-

-

วันที่

โปรแกรม

1

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิรก์

2

เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - พระรำชวังปี เตอร์ฮอฟ – มหำวิหำรเซ็นต์ไอแซค –
ป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – เซนต์ปีเตอร์เบิรก์

SOKOS PALACE BRIGDE
HOTEL

3

เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - พุชคิน – พระรำชวังแคทเธอรีน – พระรำชวังฤดูหนำว –
เซนต์ปีเตอร์เบิรก์

SOKOS PALACE BRIGDE
HOTEL

4

เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ – รถไฟควำมเร็วสูง – มอสโคว์ – วิหำรเซนต์ซำเวียร์ ล่องเรือมอสโคว์ - มอสโคว์

RADISSON ROYAL HOTEL
MOSCOW

5

มอสโคว์ - พระรำชวังเครมลิน – สถำนีรถไฟใต้ดิน – ถนนอำรบัท –
ชมโชว์ละครสัตว์รสั เซีย - มอสโคว์

RADISSON ROYAL HOTEL
MOSCOW

6

มอสโคว์ – จัตุรสั แดง – วิหำรเซนต์บำซิล – สนำมบิน

7

กรุงเทพ ฯ

-

ราคา 129,900 บาท/ท่าน

-

โรงแรม
SOKOS PALACE BRIGDE
HOTEL

-

-

-

-

วันพุธที่ 10 เมษำยน 2562 (1)
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิรก์
07.30 น. คณะท่านผู้เดินทางพร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำ
ออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์ สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวก
10.30 น. นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG974
16.10 น. เดินทางถึงสนำมบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย หลัง
ผ่ า นขั้ น ตอนการตรวจคนเข้ า เมื อ งและศุ ล กากรแล้ ว น าท่ า นเดิ น ทางสู่ อ าคารผู้ โ ดยสาร
ภายในประเทศ
19.10 น. ออกเดินทางสู่เมือง เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ โดยสารการบิน ...........
20.45 น. เดินทางถึงสนำมบินพลูโคโว เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ทีพ่ กั SOKOS PALACE BRIGDE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษำยน 2562

(2)

เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - พระรำชวังปี เตอร์ฮอฟ – มหำวิหำรเซ็นต์ไอแซค –
ป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – เซนต์ปีเตอร์เบิรก์
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชม พระรำชวังฤดู รอ้ น ปี เตอร์ฮอฟ หรือ วังเปโตร ดวำเรียส หลังจากทรุด
โทรมไปในช่ วงสงครามโลกที่ 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ได้ รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จนเกือบ
สมบูรณ์แบบ เปโตร ดวาเรียส (ปี เตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้ าปี เตอร์มหาราช
ตั้งอยู่อ่าวฟิ นแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็ นพิเศษ คือ นา้ พุ
อลังการ (ปิ ดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจ้ าปี เตอร์มหาราช สร้ างวังนี้ในปี 1720 ตามแบบเรียบ
ง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็ นการตกแต่งเพิ่มเติม
โดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่ องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้ าปี เตอร์และเลอบลองด์
ยังคงมีให้ เห็น ปี เตอร์ฮอฟ สร้ างอยู่บนทาเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวร์ซายส์ริมทะเล การ
สร้ างนา้ พุซับซ้ อนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเป็ นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม โบสถ์หยดเลือด สร้ างขึ้นบนบริเวณที่พระ เจ้ าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบ
ปลงพระชนม์และพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ท่ี 3 ทรงสร้ างโบสถ์ข้ ึนเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่พระบิดา
สถาปั ตยกรรมมีลักษณะ คล้ ายวิ หารเซนต์บาซิ ลที่กรุ งมอสโคว์ นาคณะผ่านชม มหำวิหำร
เซ็ นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่ งเศส มองต์ แฟร์ ร็อง ใช้ เวลาสร้ างถึง 40 ปี
ภายในวิหารประดับประดาด้ วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทาด้ วยทองคาแผ่น
หนักถึง 100 กิโลกรั ม นั บเป็ นวิ หารทรงโดมที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของโลก จากนั้นนาเข้ าชม
ป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้ เป็ นที่คุมขังนักโทษทาง
การเมืองเป็ นป้ อมปราการที่สร้ างขึ้นพร้ อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง

ทีพ่ กั SOKOS PALACE BRIGDE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันศุกร์ที่ 12 เมษำยน 2562 (3)
พุชคิน – พระรำชวังแคทเธอรีน – พระรำชวังฤดูหนำว – เซนต์ปีเตอร์เบิรก์
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชคิน (Pushkin) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียง ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตนครสหพั น ธ์เซนต์ปี เตอร์ สเบิร์ก (St. Petersburg) นาท่านชมความงดงามของ
พระรำชวัง แคทเธอรี น พำเลซ พระราชวั ง ฤดู ร้ อ นที่มี ช่ ื อ เสี ย งมากแห่ ง หนึ่ ง ของโลก โดย
พระราชวังนั้นถูกสร้ างขึ้นในช่ วงสมัยพระเจ้ าปี เตอร์มหาราช (Peter The Great) หรื อในช่ วง
ระหว่างปี 1717-1723 และถูกสร้ างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรีนพาเลซ
เป็ น พระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็ นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนาง
แคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้ างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดับ
ประดาผนังห้ องด้ วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะที่ปูนยังไม่แห้ ง
ถ้ าเขียนผิดต้ องทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ที่มีความสวยงามมาก
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง
นาชมความยิ่งใหญ่ของ พระรำชวังฤดู หนำว (THE HERMITAGE) ที่ประกอบด้ วย
ห้ องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้ อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้ เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาล
ที่ 5 ของไทยในการเจริ ญ สัม พั น ธไมตรี ไทยกับ รั ส เซี ย ปั จ จุ บั น พระราชวั ง นี้ ได้ ถู กใช้ เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของลา้ ค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้ านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของ
จิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปี กัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุลา้ ค่า
ต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ จากนั้นนาท่าน
เดินเล่นช้ อปปิ้ ง ณ ถนนช้ อปปิ้ งสาคัญของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร

ทีพ่ กั SOKOS PALACE BRIGDE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันเสำร์ที่ 13 เมษำยน 2562 (4)
เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ – รถไฟควำมเร็วสูง – มอสโคว์ – วิหำรเซนต์ซำเวียร์ ล่องเรือมอสโคว์ - มอสโคว์

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
09.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN
TRAIN ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพสองข้ างทาง (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
13.00 น.
เดินทางถึง กรุงมอสโคว์
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม วิหำรเซ็นต์ เดอะซำเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ท่สี ดุ ในรัสเซียซึ่งได้ รับการ
บูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว์จากนั้นนาท่านล่อง
เรือชมความสวยงามของแม่นา้ มอสโคว์ พร้ อมรับประทานอาหารค่า
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ บนเรือระหว่ำงล่องชมควำมสวยงำมของแม่น้ ำมอสโคว์
บนเรือ RADISSON CRUISE

ทีพ่ กั RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่ำ

วันอำทิตย์ที่ 14 เมษำยน 2562 (5)
มอสโคว์ - พระรำชวังเครมลิน – สถำนีรถไฟใต้ดิน – ถนนอำรบัท- ชมโชว์ละครสัตว์
รัสเซีย –มอสโคว์
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั
น าท่า นเข้ า ชม พระรำชวังเครมลิน สัญ ลั กษณ์ ของอดีตสหภาพโซเวี ยตอัน เป็ นจุ ด
กาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มี อายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิ พิธภัณฑ์อาร์ เมอร์ ร่ี แชม
เบอร์ ซึ่งเป็ นที่เก็บสมบัติลา้ ค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้ แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้ าง,ราชรถ
ทองค า,เครื่ อ งบรรณาการจากราชวงศ์ ต่ า งๆ ในยุ โ รปรวมถึ ง ไข่ อี ส เตอร์ ท่ีห าชมได้ ย ากยิ่ ง
จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปื นใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้ าอีวานชมระฆังยักษ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดใน
โลก
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย อำหำรพื้ นเมือง
นาท่านชม สถำนีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี
เข้ ากับสถาปัตยกรรม หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานี
ต่างๆ ด้ วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้ รับ การยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ ดินแห่งเดียวใน
โลกที่มีศิลปะที่งดงาม จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งย่านถนนอารบัท
จากนั้นนาท่านชมการแสดง ละครสัตว์ขึ้นชื่อของรัสเซีย (Russian Circus) การแสดง
ของสัตว์แสนรู้ท่ไี ม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร

ทีพ่ กั RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่ำ

วันจันทร์ที่ 15 เมษำยน 2562 (6)
มอสโคว์ – จัตุรสั แดง – วิหำรเซนต์บำซิล – ชมสุสำนเลนิน - สนำมบิน
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพั น ธรั ฐ
รั สเซี ยที่ย่ิงใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้ า จัตุรสั แดง ที่มีความสาคัญในหน้ าประวั ติศาสตร์
การเมืองรัสเซีย วิหำรเซ็นต์บำซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้ างขึ้นโดยพระเจ้ าอีวานจอม
โหด ชมสุสำนเลนิน อนุ สรณ์สถานของผู้นาพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุ บันล่ มสลายไปกับความ
ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ช้ อปปิ้ งที่ห้างสรรพสินค้ ากุม (GUM) ที่มีสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง
ของยุโรปยี่ห้อต่างๆ
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง
15.00 น.
เดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เพื่อเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ
18.25 น.
นาท่านเดินทางออกจากสนำมบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ โดย
สำย กำรบินไทย แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ TG975

วันอังคำรที่ 16 เมษำยน 2562 (7)
กรุงเทพ ฯ
07.30 น.
เดินทางถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อม
ความประทับใจ แล้ วคุณ ... จะรักเรา

********************
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา
และสายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ
กรณีไม่ใช้ตวั๋ ลดท่ำนละ

ลูกค้ำทัวไป
่

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

129,900.125,900.120,900.115,900.20,000.25,000.-

126,900.122,900.117,900.112,900.20,000.25,000.-

127,900.123,900.118,900.113,900.20,000.25,000.-

** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำงขั้นตำ่ 10 ท่ำน **

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน
➢ “กำรจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000 บำท
• ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ชาระโดยเงินสด
• ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
➢ “กำรจ่ ำยส่วนทีเ่ หลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน

1.
2.
3.
4.
5.

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภำษีสนำมบินทุกแห่ ง
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท

1.
2.
3.
4.

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว ได้รบั คะแนนเพิม่ ท่ำนละ
มีตวั๋ แล้ว ได้คะแนนท่ำนละ

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

1269
1229
1179
1129
200
1019

1269
1229
1179
1129
200
1019

- โปรแกรมนี้ สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

กำรยกเลิก :
➢ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน)
โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อื่นทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อ
ตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ

ก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่า ใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ทา่ นก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของ
สถานที่น้ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ยนรายการเพื่ อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรื อเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่ างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ
คณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจั ดที่น่ังให้ แก่
ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรั บและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริ ษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่ นได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

