
วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2562

Russia

หน้าต่างแห่งยุโรป ต้นก าเนิด

สถาปัตยกรรม และ ประวัติศาสตร์โลก



“Russia”
วันแรก... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินเอมิเรตส์”

22.00 น.   เรียนเชิญท่าน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ T 

เพื่อพบกับการต้อนรับ และ การดูแลในทุกด้านของพนักงานขายจากทางลีลาวดี ฮอลิเดย์

รวมถึงส่งท่านเข้าสู่การเดินทางอย่างมีความสุข

วันที่สอง... ของการเดินทาง

01.15 น ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรสต์ โดย สายการบินเอมิเรตส์

เที่ยวบิน EK 385

04.45 น. เดินทางถึงสนามบิน ดูไบ เพื่อท าการต่อเครื่อง 

09.40 น. เดินทางต่อไปกรุงมอสโค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 133

13.50 น ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

และศุลกากรแล้ว



น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก 

ความล งตั ว ขอ งการผสมผสาน เทค โน โ ล ยี เ ข้ า กั บ

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตกแต่ง

ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ 

จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่

มีศิลปะงดงามยิ่ง

“Moscow”

มื้อค่ า.... บริการอาหารค่ า 

ณ ภัตตาคาร Turandot

มื้อส าคัญที่ท่านมิอาจลืมกับการดื่มด่ ากับรสชาติอาหารอร่อยๆ

ที่ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศแบบหรูหราที่ท าให้อาหารมื้อนี้เป็นมื้อ

พิเศษส าหรับคุณ



“Russia”

“ละครสัตว์บันลือโลก รัสเซีย”

ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์ และ

กายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้นเร้าใจ



“Moscow”

ที่พัก

การพักผ่อน...อย่างมีลีลา

“RADISON ROYAL HOTEL MOSCOW”

หรือเทียบเท่า โรงแรมที่เราเลือกใช้นั้น อยู่ในมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ 

และการบริการชั้นเยี่ยม ที่เราคัดสรรมาให้ท่านเป็นอย่างดี  



วันที่สาม...ของการเดินทาง

ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลังจากนั้น

“พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีต

สหภาพโซเวียตอันเป็นจุดก าเนิดแห่งประวัติศาสตร์

รัสเซียอายุยาวนาน กว่า 850 ปี 

ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บ

สมบัติล้ าค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังก์เพชร

บัลลังก์งาช้าง, ราชรถทองค า, เครื่องบรรณาการ

จากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรป รวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชม

ได้ยากยิ่ง 

“Moscow”

ม้ือกลางวัน....บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

Janus Restaurant ให้ท่านได้รับประทานอาหาร

ท้องถ่ินภายใต้บรรยากาศสุดคลาสสิก 



“Moscow”

“วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์” วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาส

เฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของ “อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์” เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคย

เป็นที่คุมขังพระนางโซเฟีย และบรรดาเช้ือพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบัน

ใช้เป็นสุสานส าหรับสุภาพสตรีคนส าคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า 

กอบาชอพ ฯลฯ สู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “เนินเขาสแปโรว์” แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์

ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ  



ล่องเรือ Flotilla Radisson Royal ชม

วิวความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโก เมือง

หลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ 

ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มี

ความส าคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมือง

รัสเซีย วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุง

มอสโก ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด 

ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้น า 

พรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความ

ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต

“Moscow”

มื้อค่ า : บริการอาหารค่ าภายในเรือเพื่อ

อรรถรสในการทานอาหารเคล้าบรรยากาศ



“Moscow”

ที่พัก

การพักผ่อน...อย่างมีลีลา

“RADISON ROYAL HOTEL MOSCOW”

หรือเทียบเท่า โรงแรมที่เราเลือกใช้นั้น อยู่ในมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ 

และการบริการชั้นเยี่ยม ที่เราคัดสรรมาให้ท่านเป็นอย่างดี  



วันที่สี.่..ของการเดินทาง 

...ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน เลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง ณ อารบัทสตรีท (ARBAT) 

มื้อกลางวัน....บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย Baanthai

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ กรุงมอสโคว์

มื้อค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน

.... น. ออกเดินทางสู่เซนตป์ีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟชั้น Business Class

.... น.    เดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถโค้ชปรับอากาศรอรับ



การพักผ่อน....อย่างมีลีลา .....

“SOKOS PALACE BRIDGE HOTEL”

หรือเทียบเท่า โรงแรมตามระดับมาตรฐาน ของลีลาวดี ฮอลิเดย์

ที่ผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรับรองท่านในทุกค่ าคืนอันแสนพิเศษ...



วันที่ห้า...ของการเดินทาง 

...ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ...หลังจากนั้น

ชม... “พระราชวังฤดูหนาว” THE HERMITAGE ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า    

1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญ

สัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ าค่า

จากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, 

แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุล้ าค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์

โบราณ

มื้อกลางวัน.... บริการอาหารกลางวัน ณ ร้าน Stroganoff Steak House ร้านสเต็กอันเล่ืองชื่อ



นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปรียบประดุจ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”

ผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์ พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณิชย์โบราณ,

วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง... พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผ่านชม มหาวิหาร

คาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จากนั้นชมเรือลาดตระเวน “ออโรร่า” ที่จอดปลดประจ าการเป็นอนุสรณ์แห่งการ

ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งส าคัญของชาวรัสเซีย เรือล านี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซารท์ี่ส่งมาร่วมงานพระ

ราชพิธีราชาภเิษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทยน าท่านชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์

พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สรา้งขึ้นพร้อมๆกับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยพระ

บัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์

“St. Petersburg”



“Russia”
การเอาใจใส่.... อย่างมีลีลาแน่นอนว่าการดูแลของลีลาวดี ฮอลิเดย์ ต้องดูแลให้เป็นที่สุดของที่สุดมื้อค่ า 

ท่านจะได้พบกับมื้อที่ท่านจะได้รับทัง้รสชาติและบรรยากาศที่น่าหลงใหลอย่างที่สุด

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น The Old Custom

ที่ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารรัสเซียแบบดั้งเดิม 



การแสดงบัลเลต์ รัสเซีย เป็นศิลปะการแสดงขั้นสูงสุดและ

โด่งดังไปทั่วโลกโดย ยุคแรกๆ นั้นจะสามารถชมได้เฉพาะกษัตริย์และชน

ชั้นสูงเท่านั้น ซึ่งทางลีลาวดีได้ขอมอบประสบการณ์อันแสนวิเศษ 

ให้ท่านได้รับชมและเข้าถึงการแสดงโชว์ได้อย่างเต็มขั้น ไม่เพียงแต่การ

แสดงโชว์เท่านั้นหากแต่โรงละครก็สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอัน

งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

**เวลาในการรับชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

“St. Petersburg”
“Exclusive”



การพักผ่อน....อย่างมีลีลา .....

“SOKOS PALACE BRIDGE HOTEL”

หรือเทียบเท่า โรงแรมตามระดับมาตรฐาน ของลีลาวดี ฮอลิเดย์

ที่ผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรับรองท่านในทุกค่ าคืนอันแสนพิเศษ...



“St. Petersburg”วันที่หก...ของการเดินทาง

...บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) ริมฝั่งทะเลบอลติก ที่สร้างขึ้นในสมัย

พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดา ห้องหับ ต่างๆ 

เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ ประติมากรรมน้ าพุอันโดดเด่นอลังการด้วย

ทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัว กับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

มื้อกลางวัน.... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 



“St. Petersburg”
หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านพุชก้ิน สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูงไม่ว่า

จะเป็น อเล็กซานเดอร์ พุชก้ิน ยอดกวีเอกรัสเซีย น าท่านชม “พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ” ที่สวยงาม

หลังหนึ่งในรัสเซีย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอ าพัน (แอมเบอร์รูม)



“St. Petersburg”

มื้อค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

Palkin Restaurant ภัตตาคารสุดหรู 

ที่ทางลีลาวดี ฮอลิเดย์ คัดสรรค์มาบริการให้แก่ท่าน 



การพักผ่อน....อย่างมีลีลา .....

“SOKOS PALACE BRIDGE HOTEL”

หรือเทียบเท่า โรงแรมตามระดับมาตรฐาน ของลีลาวดี ฮอลิเดย์

ที่ผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรับรองท่านในทุกค่ าคืนอันแสนพิเศษ...



“Russia”วันที่เจ็ด...ของการเดินทาง 

...บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

มหาวิหารเซ็นตไ์อแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์รอ็ง 

ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ยอดโดมท าด้วยทองค า

แผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

มื้อกลางวัน.... บริการอาหารกลางวันแก่ท่านด้วย Buffet ณ Crown Plaza Hotel

อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค จากน้ันท่านชอ้ปปิ้งต่อ ณ Outlet 

Village เพลิดเพลินกับแบรนด์ดังมากมาย ทั้ง Adidas, Nike, Tommy, Furla เป็นต้น

... 



ค่ า  บริการอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน

หลังจากเต็มอิ่มกับทุกๆ อรรถรสที่ให้ท่านได้สัมผัสเป็นวันสุดท้าย ณ ประเทศรัสเซีย แดนหมีขาว ก็คงได้เวลา

โบกมืออ าลาและเตรียมตัวขึ้นเครื่องเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ

23.55 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน EK 176 พร้อมรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

วันที่แปด...ของการเดินทาง

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 372

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษและประทบัใจกับการทอ่งเที่ยว

ที่ทางลีลาวดี ฮอลิเดย์ ตั้งใจมอบให้

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด

159,900.-

154,900.-

159,900.-

154,900.-

30,000.-

35,000.-

156,900.-

151,900.-

156,900.-

151,900.-

30,000.-

35,000.-

157,900.-

152,900.-

157,900.-

152,900.-

30,000.-

35,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1569

1519

1569

1519

300

1219

1569

1519

1569

1519

300

1219

อัตราค่าบริการส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

**อตัราค่าบรการส าหรบัจ  านวนผเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ทา่น**



อัตรานี้รวม

• บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม

• ค่าท าหนังสือเดินทาง

• ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!!



เงื่อนไขการช าระเงิน

“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

- ช าระโดยเงินสด

- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 639 – 1 – 00265 - 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์

ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ

จัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทกุกรณ ีหากมีการยื่นวซี่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการทีม่ิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศเพิม่เติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บรษิัทฯ 

ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวรน์ั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรอืช าระค่าใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการทอ่งเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์อง

ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพเิศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบ

ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบไุว้ในเอกสารของ

สถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพือ่ให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรอืเหตุอ่ืนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แกท่่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทีย่ว

เอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงนิได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป

กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครือ่งบินเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่

ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นัง่แบบหมูค่ณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถชีีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


