
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเท่ียวดินแดนหมีขาว ประเทศรสัเซยี สัมผัสความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมท้องถ่ินชมพระราชวังเครมลินและพระราชวังไม้พระ
เจ้าซาร์ เก็บภาพจุดแลนด์มาร์ควิหารเซ็นต์บาซิล ณ จตุรัสแดง 
ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ยามค่า ชมศาสนสถาน
เมืองซาร์กอร์ส ชมโชว์การแสดงน่าต่ืนใจ ล้ิมลองความอร่อยด้วย
อาหารท้องถ่ินหลากเมนู รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ คัดสรรท่ีพัก
พร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพเิศษเฉพาะคุณ 

  อิมเมจ ฮอลิเดย์  แล้วคุณ...จะรกัเรา    

 

ก าหนดวันเดินทางได้เอง 
** ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาลของประเทศรัสเซีย ** 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดินทาง  (1)  

กรุงเทพฯ – มอสโคว์  

11.00 น.    คณะท่านผู้เดินทางพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร
ขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อิมเมจ ฮอ
ลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

14.00 น.    น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน
ไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG974 

20.20 น.    เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลัง
ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก 

ท่ีพัก  AZIMUT HOTEL SMOLENSKAYA MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี –  สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัท – 
ล่องเรือเรดิสัน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุด
ก าเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ท่ีมี อายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี
แชมเบอร์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบัติล้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์
งาช้าง,ราชรถทองค า,เคร่ืองบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ท่ี
หาชมได้ยากย่ิง จากน้ันชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชม
ระฆังยักษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน TURANDOT RESTAURANT  
ร้านอาหารท่ีบริการเมนูสไตล์ยุโรป  

น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรม หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับ
ประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับ การยกย่องว่าเป็นสถานี
รถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงาม จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนอารบัท  

ค่า รับประทานอาหารค่าบนเรือ RADISSON CRUISE พร้อมล่องชมความ
สวยงามของบรรยากาศสองฝ่ังแม่น้ามอสโคว์  

ท่ีพัก  AZIMUT HOTEL SMOLENSKAYA MOSCOW หรือเทียบเท่า 



วันท่ีสามของการเดินทาง (3)  

มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล – ห้างกุม -  วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ - ละคร
สัตว์ CIRCUS 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

น าท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซียท่ีย่ิงใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ท่ีมีความส าคัญในหน้า
ประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ท่ีสร้างข้ึน
โดยพระเจ้าอีวานจอมโหด ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้น าพรรคบอลเชวิค ท่ี
ปัจจุบันล่มสลายไปกับความย่ิงใหญ่ของสหภาพโซเวียต ช้อปป้ิงท่ีห้างสรรพสินค้ากุม 
(GUM) ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ PUSHKIN CAFE RESTAURANT 
ร้านอาหารบรรยากาศตกแต่งเหมือนห้องสมุดสไตล์บารอก 

น าท่านชม วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) 
วิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียซ่ึงได้รับการบูรณะข้ึนใหม่เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์  

จากน้ันน าท่านชมการแสดง ละครสัตว์ข้ึนช่ือของรัสเซีย (RUSSIAN CIRCUS) 
การแสดงของสัตว์แสนรู้ท่ีไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากล
อันน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ร้าน BUTCHER STEAK HOUSE ร้านท่ีมีช่ือเสียง
เร่ืองเมนู “สเต๊ก” ของเมืองมอสโคว 

ท่ีพัก  AZIMUT HOTEL SMOLENSKAYA MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง  (4)  

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - ศาสนสถานซาร์กอร์ส – ตลาดอิสไมโลว่า – มอสโคว์ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (ZAGORSK) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะ
เมืองซากอร์สได้เป็นท่ีต้ังของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 
14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้อง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิต้ี (HOLY 
TRINITY MONASTERY) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่ง
ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายใน
บรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ 
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION CATHEDRAL) โบสถ์ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง 
มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ี
จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

จากน้ันน าท่านสู่ตลาดอิสไมโลว่า (IZMAILOVO MARKET)อิสระให้ท่านได้เลือก
ซ้ือสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก
หรือมาโตรชกา (MATRYOSHKA), ผ้าคลุมไหล่, อ าพัน, ของท่ีระลึกต่างๆ และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

ค่า รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  WHITE RABBIT RESTAURANT 
ร้านอาหารช่ือดังท่ีเคยได้ติดรางวัล 1 ใน 50 ร้านอาหารท่ีดีท่ีสุดในโลก  

ท่ีพัก  AZIMUT HOTEL SMOLENSKAYA MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ีหกของการเดินทาง    (5)  

มอสโคว - เนินเขาสแปโรว์ – โคโลเมนสโคว  – เวกัสมอลล์ – สนามบินมอสโคว 

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก 

น าท่านข้ึนสู่ จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ ท่ี เนินเขาสแปโรว์ แวะถ่ายรูปกับ  
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  สวนสาธารณะโคโลเมนสโคว  
(KOLOMENSKOYE) ชม พระราชวังไม้พระเจ้าซาร์ไมเคิล โรมานอฟ ซ่ึงอดีตได้เคยเป็น
พระราชวังท่ีพระเจ้าซาร์อเล็กเซย์แปรพระราชฐานประทับในฤดูร้อน และยังเป็นท่ีอยู่
อาศัยของเช้ือพระวงศ์ของรัสเซียมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี15 เช่น พระเจ้าปีเตอร์มหาราช 
(PETER THE GREAT) ไ ด้ทรง ล้ี ภั ยมาอ ยู่ ท่ี น่ี เ ม่ื อ ช่ ว ง เ กิดการกบฏ  STRELTSY 
(STRELTSY INSURRECTION) ในปีค.ศ.1682 (พ.ศ.2225) หรือจักรพรรดินีเอลิซาเบธ 
(ELIZABETH OF RUSSIA) ก็ประสูติท่ีวังน้ี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน TANIKU RESTAURANT ภัตตาคาร
ท่ีให้บริการอาหาร ญี่ปุ่น หลากหลายเมนู 

น าท่านเดินทางสู่ห้าง VEGAS SHOPPING MALL ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิง
สินค้าของฝากของรัสเซียมากมาย จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินมอส
โคว เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

22.00 น.  น าท่านเดินทางออกจากสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  โดย  
สายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG975 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง    (6)  

กรุงเทพ ฯ 

10.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อม
ความประทับใจ แล้วคุณ ... จะรักเรา 

******************** 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 



 

อัตราค่าบรกิาร ส าหรบัผู้เดินทาง 2 ท่านข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่าท่ีพกั 4  คืน หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรอืระดับเดียวกัน  
2. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว และค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
3. ค่ามคัคุเทศก์ท้องถ่ิน (ENGLISH SPEAKING ) ท่ีดแูลความสะดวกใหกั้บท่าน 
4. ค่าประกันอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,500,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 
2. ค่าอาหาร ณ รา้นอาหาร ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าหวัหน้าทัวร์ท่ีคอยดแูลท่านตลอดการเดินทางจากประเทศไทย 
4. ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น 
5. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
6. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ 

ผู้ใหญ่พกัหอ้งคู่ ท่านละ 85,900.- 

กรณมีีหวัหนา้ทัวร์จากไทย ช าระเพิม่ท่านละ 24,000.- 

ค่าต๋ัวเครื่องบนิชั้น (Economy Class) ประมาณท่านละ 30,000.- 



 

 

   เง่ือนไขการช าระเงิน 

➢  “การจอง” กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000.- บาท 
• ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
• ช าระโดยเงินสด 
• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
              ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชกีระแสรายวัน 
                  หรอื ธนาคารกรุงไทย  สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์    เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชกีระแสรายวัน  

➢ “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
 

การยกเลิก  :   
➢ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ า 
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบรกิาร 
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมด 

 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืม
สรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมใิช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไมช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมผู้ีเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

 



 

9. ในกรณท่ีีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมดัจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน  ขอหกัร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน  ขอหกัร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณท่ีีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อ
ต๋ัวเครื่องบนิเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่
ถกูต้อง, พกพาสิง่ของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้
เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ
คณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตามอัธยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเปน็ไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่าน
และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 


