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ใบอนุญาติน าเท่ียวเลขท่ี 11/04307 

 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  มกรำคม – พฤษภำคม 2559 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ – อลัมำต ี     
07.00 น.      นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 8 แถว R  สายการบนิแอรแ์อสตาน่า AIR ASTANA (KC)  
10.05 น.    น าท่านเหริฟ้าสู่ อลัมาต ีโดยสำยกำรบนิแอรแ์อสตำน่ำ เทีย่วบนิที ่KC 932 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ…. 
16.40 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิอลัมาต.ี..แวะ เปลีย่นเครือ่งบนิ 
18.55 น.    น าท่านเหริฟ้าสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสำยกำรบนิแอรแ์อสตำน่ำ เทีย่วบนิที ่KC 875  
20.50 น.      เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชเรเมเตยีโว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระ 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ Katerina Park Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรสีวสัดิ ์
 
วนัทีส่อง สแปรโ่รฮ่ลิล ์– รถไฟใตด้นิ – วหิำรเซนตซ์ำเวยีร ์– จตุรสัแดง – วหิำรเซนตบ์ำซลิ – หำ้งสรรพสนิคำ้ GUM 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั  

น าท่านสู่ สแปรโ์รฮ่ ิลล  ์จุดชมวิวของทีส่ามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ ัง้หมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัตึก
มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ทีส่รา้งเป็นตกึสูงในสมยัสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั  
จากน้ันน าท่านชม ชมสถำนีรถไฟใตด้ินมอสโคว  ์การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีลว้นวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงาน
ปฏิมากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส (กระจกส)ี อกีทัง้โคมไฟและงานประดบัประดาต่าง ๆ ลว้นปราณีต วจิติรบรรจง จากน้ันน าท่าน
ชม วหิำรเซนตซ์ำเวยีร ์เป็นวิหารทีส่ าคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธกีรรมทีส่ าคญัระดบัชาต ิสรา้งเป็นทีร่ะลึกถึง
พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีส่ามารถขบัไล่กองทพันโปเลยีนไปได ้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน า ชมจตุรสัแดง เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อวีานที ่3 เพือ่เป็นสถานทีจ่ดังานแสดงใหญ่ ๆ 
และการชมุนุมต่าง ๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอสิระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั อาคารพพิธิภณัฑแ์ห่งชาตริสัเซยี สุสานเลนิน และวหิำรเซนตบ์ำ
ซลิ ตวัโบสถม์ีหลงัคาสูงยอดแหลม มีโดมหวัหอม 9 โดม มีสีสนัสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกนัไป ไม่มีทีใ่ดเหมือน มีที่เดียวใน
โลก และจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง หำ้งสรรพสนิคำ้กมุ (Gum) หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงมอสโก แต่มชี ือ่เสยีงในเร ือ่งของ
สินคา้อนัมีใหเ้ลือกซือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุมหรอือีกสถนที่หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี ้
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หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ัน้ มีรา้นคา้
เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรบัใหผู้ท้ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมที ัง้รูปลกัษณ ์ภายใน
และภายนอกทีดู่หรูหราโอ่อ่า และทีส่ าคญัตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสนิคา้กูมมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภท
อุปโภคและบรโิภคเชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน สนิคา้ทีม่ชี ือ่มยีีห่อ้ เคร ือ่งส าอางค ์น ้าหอม และสนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึ ซึง่
มใีหเ้ลอืกกนัอย่างหลากหลายทเีดยีว  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันเขา้สู่ทีพ่กั ณ Katerina Park Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรสีวสัดิ ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ำม  พระรำชวงัเครมลนิ – รถไฟด่วน Mega Polis Express - เซน็ปีเตอรส์เบริก์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั  

จากนั้นน าผูม้ีเกียรติสู่ พระรำชวงัเครมลิน  สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึน้ชือ่ของ
รสัเซยี สรา้งขึน้มาพรอ้มกบักรุงมอสโคว ์จงึเป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมต่าง ๆ  ของรสัเซยี น า
ท่านชม พพิธิภณัฑอ์ำรม์เมอร ์ร ี ่แชมเบอร ์หน่ึงในพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของรสัเซยี 
จ ัดแสดงเครือ่งทรง ราชรถ ราชบริภ ัณฑข์องพระเจา้ซาร ์จากน้ันชมโบ ส ถ ์
อ ัสส ัมชญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เ ป็นสถาปัตยกรรมแบบยอด
โดม 9 ยอด ชมโบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคิล โบสถท์ีส่รา้งอุทิศใหก้บันักบุญอารค์
แอนเจล ไมเคิล เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
ชมระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงค ์
จะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ท าใหร้ะฆงัแตก 
ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลิน ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ท าดว้ย
บรอนซ ์น า้หนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตนั  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เวลา 13.45 – 18.15 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟด่วน  รถไฟ Mega polis Express จากมอสโคว สู่เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Holiday Inn St. Petersburg หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรสีวสัดิ ์

 
วนัทีส่ี ่  พระรำชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหำวหิำรเซนตไ์อแซค – พระรำชวงัฤดูหนำว Hermitage 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั  

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระรำชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอืเปโตรควำเรสต(์ PETERHOF ) รมิฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.
1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนส าหรบัล่าสตัวใ์นฤดูรอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงันีม้ี
ความงดงามยิง่กว่าพระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝร ัง่เศสเพือ่แสดงออกถงึความเจรญิรุง่เรอืงของรสัเซยี และเน่ืองจากไดร้วบรวมสถาปนิก
และชา่งฝีมอืจากประเทศต่างๆมากมายสิง่กอ่สรา้งและสถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และนีโอคลาสคิ ทีใ่ช ้
ประดบัประดาหอ้งหบัต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกบัประตมิากรรมน า้พุอนัโดดเด่นอลงัการดว้ย
ทองเหลอืงอรา่ม และรม่ร ืน่ลงตวักบัอุทยานพฤกษานานาพนัธุ ์

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบรสัเซยี  
น าท่านชมภายใน มหำวหิำรเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมโีดมทองเป็น
เอกลกัษณ ์ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถห์นิ และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงาม
ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิารแห่งนีเ้ป็นวหิารทีม่คีวามยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลก พระองคจ์งึทุ่มเททัง้ก าลงัคน 
และก าลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรมั ภายในวหิารประดบัประดาดว้ยหนิอ่อน, และ
มาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี ปัจจบุนัวหิารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวหิารทรงโดมทีใ่หญ่เป็น 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ พระรำชวงัฤดูหนำว HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวงั ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ 
มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนีเ้คยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสด็จเยอืนรสัเซยีของรชักาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย 
/ รสัเซยี   พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณร์ว่มกบัพระเจา้ซารนิ์โคลสัที ่2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  
จากน้ัน น าท่านผ่านชม วหิำรปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เร ิม่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ 1712 และสรา้งเสรจ็
ในวนัที ่29 มถิุนายน ค.ศ. 1733 ตัง้ชือ่วหิารแห่งนีเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ด่ นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พือ่เป็นการเผยแพรศ่าสนา ซึง่
วหิารแห่งนีเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร ิม่ตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถงึกษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ย
ของราชวงศท์ีเ่พิง่น ามาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคอื พระเจา้นิโคลสั ที ่2 และครอบครวัซึง่ประกอบดว้ย พระเจา้นิ
โคลสัที ่2 พระมเหสอีเล็กซานดรา และพระธดิา 3 พระองคค์อืโอลกา้ (Olga) ทาเทยีนา (Tatiana) และอนาสตาเซยี (Anastasia) 
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ส่วนทีไ่ม่พบคอื มาเรยี (Maria) และรชัทายาทอเล็กเซย ์(Alekxy) บรเิวณโดยรอบมโีรงงานผลติเหรยีญและทีข่งัคุกนักโทษทาง
การเมอืง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Holiday Inn St. Petersburg หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรสีวสัดิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ำ้   เซน็ปีเตอรส์เบริก์ – อลัมำต ี
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั  
12.40 น.    น าท่านเหริฟ้าสู่สนำมบนิอลัมำต ี โดยสำยกำรบนิแอรแ์อสตำน่ำ เทีย่วบนิที ่KC 136 
20.40 น.    เดนิทางถงึสนามบนิอลัมาต ีเปลีย่นเครือ่งบนิ 

 
วนัทีห่ก     อลัมำต ี- กรุงเทพฯ 
01.15 น.   น าท่านเหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบนิแอรแ์อสตำน่ำ เทีย่วบนิที ่KC 931 
08.55 น.    เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 

 
 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ไป - กลบั พรอ้มคณะ ตามเสน้ทางทีร่ะบุ     
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และค่าน ้ามนัจากสายการบนิ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตามความเป็นจรงิ หากสายการ

บนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี ้
 ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงนิท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ค่าทีพ่กั โรงแรม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  พรอ้มอาหารเชา้  (หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่ง

เทศกาล งานแฟร ์หรอืการประชมุต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้หลายเท่าตวั  อนัมผีลท าใหต้อ้งมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ 
จะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 รวมอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ    
 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ)   
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ทีร่ะบุตามรายการ 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย  3 % (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 

เด็กเสรมิเตยีง   
(พกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กไม่เสรมิเตยีง(พกั
ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

พกัเดีย่ว 

23-28 มกรำคม 2559 46,999.- 44,999.- 42,999.- 8,500.- 
6-11 กมุภำพนัธ ์2559 46,999.- 44,999.- 42,999.- 8,500.- 

20-25 กมุภำพนัธ ์2559 48,999.- 46,999.- 44,999.- 8,500.- 
5-10 มนีำคม 2559 49,999.- 47,999.- 45,999.- 8,500.- 

26-31 มนีำคม 2559 49,999.- 47,999.- 45,999.- 8,500.- 

30 มนีำคม-4 เมษำยน 2559 52,999.- 50,999.- 48,999.- 8,500.- 

6-11 เมษำยน 2559 52,999.- 50,999.- 48,999.- 8,500.- 

9-14 เมษำยน 2559 53,999.- 51,999.- 49,999.- 8,500.- 

13-18 เมษำยน 2559 55,999.- 53,999.- 51,999.- 8,500.- 

23-28 เมษำยน 2559 51,999.- 49,999.- 47,999.- 8,500.- 

30 เมษำยน-5 พฤษภำคม 
2559 

52,999.- 50,999.- 48,999.- 8,500.- 
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บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 
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      โทร.0-2915-5291-3 ,0-29155296-7  โทรสาร.0-2915-5299  Email: sales@riothai.co.th 

                                                                     www.riothaitravel.com 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืน่ ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรดี,  ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพกั (มนิิบาร)์ และทวีชีอ่งพเิศษ, ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ 
นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

 ค่ำทปิพนักงำนขบัรถ//ค่ำทปิไกดแ์ละหวัหน้ำทวัรใ์นรสัเซยี ตลอดทัง้ทรปิ 50  Euro  
 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั / ท่าน) 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  4 อาทติย ์กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 10,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ไมว่า่กรณีใดใดท ัง้ส ิน้ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 - 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าตั๋วทา่นละ 5,000 บาท 

 แจง้ลว่งหนา้ 16-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1–15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  
 คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทาง
บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับาง
ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ 

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ และ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิท ฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้ม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น   บรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตู
งดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง  รวมทัง้บรษัิท ฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออก

เอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตวัแทนของบรษัิท ฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  
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