สัมผัสความหนาวกับเส้นทางมหัศจรรย์ของดินแดนหมีขาว ประเทศรัสเซีย ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม
ท้องถิน่ พระราชวังของรัสเซีย ปี เตอร์ฮอฟ เฮอร์มิเทจ และ พุชกิน ชมความยิง่ ใหญ่ของโบสถ์สไตล์รสั เซีย นัง่
รถไฟ SABSAN HIGHSPEED ท่องเที่ยวไฮไลท์สาคัญมอสโคว์ กิจกรรม “HUSKY SLEDDING” ล่องเรือชมกรุง
มอสโคว์ และชมโชว์การแสดงน่าตื่นใจ เสิรฟ์ ความอร่อยด้วยอาหารท้องถิน่ หลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความปราณีต
และรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์ คัดสรรที่พกั พร้อมบริการระดับ DELUXE CLASS แสนพิเศษเฉพาะคุณ
อิลิท ฮอลิเดย์ดูแล...กันและกัน
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กาหนดการเดินทาง 26 DEC 2019 - 2 JAN 2020
ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้ นไป
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 (1) กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิรก์
11.00 น.
คณะท่านผู้เดินทางพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการ
บินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
14.00 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
20.20 น.
เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง
และศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
23.40 น.
ออกเดินทางสู่เมือง เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสารการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่.....
01.20 น.
เดินทางถึงสนามบินพลูโคโว เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ที่พกั
SOKOS PALACE BRIDGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วัน ศุ ก ร์ที่ 27 ธัน วาคม 2562 (2) เซนต์ ปี เตอร์เ บิ ร์ก - โบสถ์ห ยดเลื อ ด - ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอลพระราชวังปี เตอร์ฮอฟ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11.00 น.
นาท่านชม โบสถ์หยดเลือด สร้ างขึ้นบนบริเวณที่พระ เจ้ าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์
และพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้ างโบสถ์ ข้ ึนเพื่ อเป็ นอนุ ส รณ์ แ ด่ พ ระบิ ดา สถาปั ตยกรรมมี
ลักษณะ คล้ ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์ จากนั้นนาเข้ าชม ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล (PETER
AND PAUL FORTRESS) ซึ่งในอดีตเคยใช้ เป็ นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็ นป้ อมปราการที่สร้ าง
ขึ้นพร้ อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู อาหารสไตล์ยุโรป
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คา่
ที่พกั

นาท่านชม พระราชวังฤดู รอ้ น ปี เตอร์ฮอฟ หรือ วังเปโตร ดวา
เรี ย ส หลั ง จากทรุ ด โทรมไปในช่ ว งสงครามโลกที่ 2 สมั ย
เยอรมันยึดครอง ก็ได้ รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์
แบบ เปโตร ดวาเรียส (ปี เตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูร้อนของ
พระเจ้ าปี เตอร์มหาราช ตั้งอยู่อ่าวฟิ นแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไป
ทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็ นพิเศษ คือ นา้ พุอลังการ
(ปิ ดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจ้ าปี เตอร์มหาราช สร้ างวังนี้ในปี
1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็ นการ
ตกแต่ งเพิ่ มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้ าปี เตอร์และ
เลอบลองด์ยังคงมีให้ เห็น ปี เตอร์ฮอฟ สร้ างอยู่บนทาเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวร์ซายส์ริมทะเล
การสร้ างนา้ พุซับซ้ อนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเป็ นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารจี น
SOKOS PALACE BRIGDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (3) พุชคิน – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังฤดูหนาว – เซนต์ปีเตอร์เบิรก์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชคิน (PUSHKIN) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
นครสหพั น ธ์เซนต์ ปีเตอร์ส เบิ ร์ก (ST. PETERSBURG) นาท่ านชมความงดงามของ แคทเธอรี น
พาเลซ (CATHERINE PALACE) พระราชวั ง ฤดู ร้ อ นที่ มี ช่ื อ เสี ย งมากแห่ ง หนึ่ ง ของโลก โดย
พระราชวังนั้นถูกสร้ างขึ้นในช่ วงสมัยพระเจ้ าปี เตอร์มหาราช (PETER THE GREAT) หรือในช่ วง
ระหว่ างปี 1717-1723 และถูกสร้ างใหม่ ในช่ วงระหว่ างปี 1743-1756 แคทเธอรีนพาเลซ เป็ น
พระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็ นที่พักผ่ อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีน
ที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้ างขึ้นในสไตล์ส ถาปั ตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่ งประดับประดาผนังห้ อง
ด้ วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะที่ปูนยังไม่แห้ ง ถ้ าเขียนผิดต้ องทุบทิ้ง
ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ที่มีความสวยงามมาก
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เที่ยง

คา่
ที่พกั

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร PODVORYE RESTAURANT บริการท่านด้วยเมนู อาหาร
สไตล์ยุโรป
น าชมความยิ่ ง ใหญ่ ข อง พระราชวัง ฤดู ห นาว (THE
HERMITAGE) ที่ ป ระกอบด้ วยห้ องต่ า งๆ มากกว่ า
1,050 ห้ อง ณ สถานที่แห่ งนี้ เคยใช้ เป็ น ที่รับ รองการ
เสด็ จ เยื อ นของรั ช กาลที่ 5 ของไทยในการเจริ ญ
สัมพันธไมตรี ไทยกับรัสเซีย ปั จจุบันพระราชวังนี้ได้ ถูก
ใช้ เป็ น พิ พิ ธภั ณ ฑ์เฮอร์มิ เทจ ที่เก็บ รวบรวมของล้าค่ า
จากทั่วโลกกว่ า 3 ล้ านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปี กัสโซ,
แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุลา้ ค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของ
อียิปต์โบราณ จากนั้นนาท่านเดินเล่นช้ อปปิ้ ง ณ ถนนช้ อปปิ้ งสาคัญของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ยุโรป
SOKOS PALACE BRIDGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 (4) เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ – มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - รถไฟความเร็วสูง
- มอสโคว์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชม มหาวิหารเซ็ นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้ เวลาสร้ างถึง 40 ปี ภายในวิหาร
ประดับประดาด้ วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทา
ด้ วยทองคาแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็ นวิหารทรงโดมที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
เที่ยง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริก ารท่ า นด้ว ยเซต
อาหารจี น
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คา่
ที่พกั

13.00 น. นาท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง
SAPSAN TRAIN ให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพสองข้ างทาง (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
16.58 น. เดินทางถึง กรุงมอสโคว์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร TURANDOT RESTAURANT
บริการท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ยุโรป
RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 (5) มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปโรว์ – ฟาร์มสุนขั ฮัสกี้
- มอสโคว์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วิหารเซ็ นต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ท่สี ุดในรัสเซียซึ่ง
ได้ รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุง
มอสโคว์ จากนั้นนาท่าน นั่งกระเช้ าสู่เนิน เขาสแปโรว์ จุ ดสูงสุดของกรุง
มอสโคว์เป็ นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโกได้ อย่างสวยงาม
พร้ อมแวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์
ยุโรป
นาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนขั ฮัสกี้ ให้ ท่านทดสอบประสบการณ์ด้วย
การนั่ ง สุ นั ข ลากเลื่ อ น HUSKY SLEDDING ฮั ส กี้ เป็ นสุ นั ข ที่ มี ม า
ยาวนานกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว เพื่อใช้ ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ
หรือเป็ นพาหนะในพื้นที่ท่ปี กคลุมไปด้ วยนา้ แข็ง
คา่
บริ ก ารอาหารค ่า ณ ภั ต ตาคาร BAAN THAI RESTAURANT
บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารไทย
ที่พัก
RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
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วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (6) มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปโรว์ – ฟาร์มสุนขั ฮัสกี้
– มอสโคว์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
น าท่ า นเข้ า ชม พระราชวัง เครมลิ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องอดี ต สหภาพโซเวี ย ตอั น เป็ นจุ ด ก าเนิ ด แห่ ง
ประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มี อายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซึ่งเป็ นที่เก็บ
สมบั ติ ล้ า ค่ า ของกษั ต ริ ย์ รั ส เซี ย อั น ได้ แ ก่ บั ล ลั ง ค์ เพชร, บั ล ลั ง ค์ ง าช้ า ง,ราชรถทองค า,เครื่ อ ง
บรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ท่หี าชมได้ ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ,
ปื นใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้ าอีวานชมระฆังยักษ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันบนเรือ RADISSON CRUISE พร้อมล่องชมความสวยงามสองฝั ่งแม่น้ า
มอสโคว์
จากนั้นนาท่านชมการแสดง ละครสัตว์ขึ้ นชื่อของรัสเซี ย (RUSSIAN CIRCUS) การแสดงของสัตว์
แสนรู้ท่ไี ม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ยุโรป
RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 (7)
เช้า

มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรสั แดง – วิหารเซนต์บาซิล
– ห้างกุม – สนามบิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัว
ของการผสมผสานเทคโนโลยี เข้ า กั บ สถาปั ต ยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดา
ภายในสถานี ต่างๆ ด้ วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้ รับ
การยกย่ องว่ าเป็ น สถานีรถไฟใต้ ดิ นแห่ งเดียวในโลกที่มี
ศิลปะที่งดงาม จากนั้นนาท่านแวะ ช้อปปิ้ งย่านถนนอารบัท
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร PUSHKIN RESTAURANT บริการท่านด้ วยเมนูอาหารสไตล์
นาท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐ รัส เซียที่ย่ิงใหญ่
ผ่านชมย่านธุรกิจการค้ า จัตุรสั แดง ที่มีความสาคัญในหน้ าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์
บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้ างขึ้นโดยพระเจ้ าอีวานจอมโหด ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถาน
ของผู้ น าพรรคบอลเชวิค ที่ปั จ จุ บั น ล่ ม สลายไปกั บ ความยิ่ งใหญ่ ข องสหภาพโซเวีย ต ช้อ ปปิ้ งที่
ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ

คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารจี น
19.00 น.
เดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.00 น.
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสาย การบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 (8) กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ
10.50 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแลกันและกัน
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ ท่านละ
139,900.136,900.137,900.เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
134,900.131,900.132,900.129,900.126,900.127,900.เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม )
124,900.121,900.122,900.พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
21,000.21,000.21,000.มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ส่วนลดท่านละ
25,000.25,000.25,000.** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นตา่ 10 ท่าน **
คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผูใ้ หญ่
1369
1369
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
1319
1319
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม )
1269
1269
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม )
1219
1219
พักเดี่ยวเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
210
210
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)
1119
1119
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อม
ภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กับท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีก !!!!
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
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ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
• ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศ
ไทย) จากัด
• ชาระโดยเงินสด
• ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรายวัน
การยกเลิก :
➢ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตรา
ค่าบริการ
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ น
ที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือ
พยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทาง
และทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการ
อื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง
สาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป
ด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็ก
เล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการ

ทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ

9.

10.

11.
12.

13.

ล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือ
มีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัว ร์ )
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้นั ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ ว
ต่อมาทัวร์น้นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่าน

เห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของ
โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดย
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟ
นอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านให้ ได้ มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ า
ชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
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17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่ว นลดเป็ นตัวเงินได้

โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลือกตาแหน่งที่น่งั ได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่งั ให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีท่สี ุดภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์
จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป
20.
เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารสาหรับการยืน่ วีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้ าขึ้นไป)
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้ วยคะ)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลา
รอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่อื ของ
แต่ละสถานฑูต
· พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วัน
เข้ าทางาน และวันที่อนุญาติให้ ลางาน
· ข้ าราชการ ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้ องระบุว่าไป
ต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
· เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จด
ทะเบียน ใช้ เอกสารการเสียภาษี
· นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้นั เรียน
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้
ชื่อของแต่ละสถานฑูต)
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทาหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้ จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
และเอกสารผู้ออกค่าใช้ จ่าย 1.สาเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออก
ค่าใช้ จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูติบัตร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า 20 ปี
6. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ ามี)
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7. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา
หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา 30,000 บาท เป็ น
ค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตั๋ว
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