
 

 
Delight St. Petersburg 6 Days 

 พระราชวงัฤดหูนาว –พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – พระราชวงัแคทเธอรีน 
โบสถห์ยดเลือด – ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค  

 

 
 

พิเศษ!! กาล่าดินเนอร ์พร้อมชมการแสดงพืน้เมือง 
 



 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู  - ดไูบ – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
06.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
09.30 น.      ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK375 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
13.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  
15.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเซนต์ปีเตอรส์เบริก์ ประเทศสหรฐัพนัธรฐัรสัเซยี โดยสายการบนิเอมเิรตส์  เที่ยวบนิที่ 

EK 175 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
20.45 น.    เดนิทางถงึ เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ มุ่งหน้าเขา้สู่ตวัเมอืงของเมอืงหลวงเก่าและเมอืงแห่งประวตัศิาสตร์ของ

ประเทศรสัเซยีที่งดงามเป็นที่กล่าวขานจนได้ชื่อว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ เมอืงใหญ่เมอืงนี้ก่อตัง้ขึน้โดย
พระเจา้ปีเตอรม์หาราชในปี 1703 และกท็รงยา้ยเมอืงหลวงจากมอสโกมาที่นี่จนครองความเป็นเมอืงหลวง
อยูน่านกว่า 200 ปี 

 เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสอง พระราชวงัฤดหูนาว – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – โบสถห์ยดเลือด – โบสถค์าซาน 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 เขา้ชม พระราชวงัฤดหูนาว พระราชวงัทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1732 และเพื่อแสดงถงึอ านาจและความยิง่ใหญ่ของ
รสัเซยีจงึไดส้รา้งใหม้ขีนาดทีใ่หญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตลบ์ารอก 
เป็นพระราชวงัที่มเีอกลกัษณ์ดว้ยสเีขยีวขาว ดา้นหน้าอาคารมคีวามยาว
ถงึ 250 เมตร มหีอ้งรวมแลว้กว่า 1,500 หอ้ง ปัจจบุนัพระราชวงัฤดูหนาว
แห่งนี้ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมภายในไดเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ภายในมกีาร
จกัแสดงสมบตัิล ้าค่าของราชวงศ์แห่งรสัเซยี เก็บงานศิลปะระดบับนัลอื
โลกซึ่งมมีากถึงกว่า 3,000,000 ชิ้น ทัง้งานเขยีน งานปั้น งานแกะสลกั 

หลายชิ้นเป็นของเก่าตัง้แต่ยุคอยีปิต์โบราณไล่มาจนถงึช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยงัมหีนังสอืเก่าอกีหลาย
หมื่นเล่มซึง่มคีุณค่าทางประวตัศิาสตรอ์ย่างทีสุ่ด ผลงานจากศลิปินชื่อดงัระดบัโลกไม่ว่าจะเป็น ไมเคลิ แอง
เจโล, ลโีอนารโ์ด ดา วนิช,ี แวนโก๊ะ กส็ามารถหาชมไดท้ีพ่พิธิภณัฑแ์ห่งนี้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้เทีย่วชมภายใน โบสถห์ยดเลือด (Church of the Saviour on the Blood) โบสถเ์ก่าทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1883 

ซึ่งจรงิๆ แล้วก็เป็นโบสถ์ปกติทัว่ไปที่มไีว้เพื่อประกอบพธิทีางศาสนา ตวัอาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบไบเซนตไ์ทน์เช่นเดยีวกบัวหิารเซนต์บาซลิในมอสโกทีเ่ป็นอาคาร
ตน้แบบ ผูส้รา้งโบสถ์แห่งนี้กค็อื “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่3” ซึง่สรา้งใหเ้ป็นอนุสรณ์
ถวายพระเกยีรตแิก่ “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2” พระบดิาทีถู่กลอบปลงพระชนมใ์น
บริเวณนี้ เมื่อปี 1881 ภายในโบสถ์นั ้นก็สวยงดงามด้วยโมเสกสีสันต่างๆ ที่
ปะตดิปะต่อเป็นเรื่องราวในศาสนาครสิต์เป็นจุดรวมสายตาของนักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกที่เข้ามาชมโบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ เพราะทนัทีที่มแีสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามา

กระทบ ความสวยงามอลงัการกจ็ะยิง่เจดิจา้จนพาใหเ้คลิม้กนัจนลมืเวลานาทไีปเลย แวะถ่ายรปู มหาวิหาร
คาซาน (Kazan Cathedral) โบสถ์หลกัของนิกายรสัเซยีนออรโ์ธดอกซท์ีส่รา้งเสรจ็ในปี 1811 โดดเด่นดว้ย
โดมสูง 69 เมตร และเสาทีต่ ัง้เรยีงรายจากปีกทัง้สองขา้งเป็นทรงครึง่วงกลม เป็นโบสถ์ทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจใน
การสรา้งและออกแบบมาจาก วหิารเซนตปี์เตอร ์แห่งกรงุวาตกินั  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
 
วนัท่ีสาม Snow Festival เมืองหิมะ – Husky Sledding สนัุขลากเล่ือน – 

พระราชวงัแคทเธอรีน 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Park) ที่แค่ได้ยนิชื่อก็น่าตื่นเต้นแล้ว กับเมอืงที่สร้างขึ้นจากหิมะและ

น ้าแขง็ทัง้หมด ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนกส็ขีาวโพลน พรอ้มชมความน่ารกั
ของสุนัขพนัธุฮ์สักี้ทีแ่สนเฉลยีวฉลาด สมัผสัประสบการณ์สุดพเิศษ สุนัข
ลากเล่ือน (Husky Sledding) สนุกไปกับการนัง่รถลากเลื่อนที่จะมี
สุนขัฮสักีต้วัใหญ่พาเราแล่นไปรอบๆ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 เขา้เทีย่วชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) ทีส่รา้งขึน้ตามพระบญัชาของพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราชเพื่อมอบแด่พระนางแคเธอรนีที ่1 ส าหรบัเป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนในช่วงฤดูรอ้น ภายหลงัเมื่อเขา้สู่รชัสมยั
ของพระนางแคเธอรนีมหาราช พระนางจดัให้มกีารต่อเติมและบูรณะเพิ่มจนทนัสมยั สวยงาม แบ่งห้อง
ภายในพระราชวงัออกเป็นหอ้งยอ่ยถงึ 50 หอ้งซึง่จะใชป้ระโยชน์ต่างกนัออกไป แต่ทีเ่ด่นสุดเหน็จะเป็น ห้อง

อ าพนั (Amber Room) ซึ่งเป็นห้องที่สวยงามมาก เพราะไม่ว่าจะ
เป็นพืน้ เพดานหรอืผนังหอ้งต่างกถ็ูกตกแต่งดว้ยอ าพนัทัง้หมด ดว้ย
ความที่รสัเซียมีแหล่งอ าพันคุณภาพดีอยู่มาก และของสูงค่าเช่น
อ าพันนั ้นเมื่อน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของห้องก็ยิ่งเพิ่มความ
อลงัการและสวยงามไดม้ากมาย ทีน่่าเสยีดายกค็อืในช่วงสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 พระราชวังแคทเธอรีนถูกท าลายไปเกือบทัง้หมด อีกทัง้

กองทพันาซทีีบุ่กเขา้มาทีน่ี่กก็ระเทาะเอาอ าพนัในหอ้งนี้ไปจนแทบไม่เหลอืแมแ้ต่นิดเดยีว ซึง่แมเ้วลาจะผ่าน
มาแลว้ แมส้งครามจะสิ้นสุดลงทัง้รสัเซยีและเยอรมนัที่ได้ร่วมมือกนัออกตามหาอ าพนัสูงค่าเหล่านี้กไ็ม่เคย
พบรอ่งรอยใดอกีเลย ครัน้หาของเก่าไมไ่ด ้รฐับาลจงึด ารจิดัซ่อมแซมเพื่อเนรมติหอ้งอ าพนัในอดตีขึน้อกีครัง้
ตามรปูแบบเดมิ และกใ็ชเ้วลาในการซ่อมแซมทีว่่านี้นานถงึ 25 ปีเลยทเีดยีว  

 หมายเหตุ: กรณี พระราชวงัแคทเธอรีน ไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลง
โปรแกรม พาเข้าชมพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – พิพิธภณัฑส์ตัวส์ตาฟ – กาล่าดินเนอร ์พร้อมการแสดงพื้นเมือง 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล (Peter and Paul Fortress) สิง่ก่อสรา้งชิ้นแรกของเซนส์ปีเตอร์

สเบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช และกท็รงตัง้ชื่อให้ป้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปีเตอรแ์ละนักบุญ
ปอลผู้เป็นสาวกแห่งพระผู้เป็นเจ้า ป้อมแห่งนี้สรา้งขึ้นในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัศตัรู โดยมี
ความสูงประมาณ 122.5 เมตร สรา้งกนัอยู่นาน 40 วนั แต่หลงัจากสรา้งเสรจ็ก็ปรากฏว่าไรว้ีแ่ววการบุกรุ ก
ของศตัรอูื่นใดเลย ต่อมาในราวปี 1706 กข็ยบัขยายใหม้พีืน้ทีข่องคุกส าหรบัคุมขงันักโทษการเมอืง และกไ็ด้
ต้อนรบันักโทษการเมอืงชื่อดงัของเมอืงอยู่หลายคน แต่กไ็ม่มนีักโทษคนใดน่าสนใจเท่ากบัการถูกคุมขงัของ 
“ซารเ์รวชิ อเลก็ซสิ” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองคโ์ตของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทีถู่กจบัไดว้่าจะก่อการ
กบฏและลอบปลงพระชนมพ์ระบดิา ส่วนพระเจา้ปีเตอรม์หาราชภายหลงัเมื่อเสดจ็สวรรคตกถ็ูกน าพระศพ
บรรจไุวใ้นสุสานกษตัรยิภ์ายในป้อมแห่งนี้ และถอืเป็นกษตัรยิร์สัเซยีพระองคแ์รกทีบ่รรทมชัว่นิรนัทรใ์นป้อม
ปีเตอรแ์อนด์ปอลจนถงึปัจจุบนั ป้อมปีเตอรแ์อนด์ปอลก็ยงัท าหน้าที่เสมอืนสุสานหลวงเก็บพระศพกษตัรยิ์
และราชนิีแห่งโรมานรอฟไว้อกีมากมาย เช่น พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี่ 2 และ พระนางมาร ีอเลก็ซาด
รอฟนา ซึง่เป็นเจา้หญงิจากเยอรมนี รวมถงึพระเจา้ซารน์ิโคลสัที ่2 และพระบรมวงศานุวงศอ์งคอ์ื่นๆ ดว้ย 

  



 

 
  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เขา้ชมภายในพพิธิภณัฑท์ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นอาณาจกัรแห่งสตัวส์ต๊าฟ พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา (Zoological 

Museum) เพื่อไปชมสตัวส์ต๊าฟทีม่มีากมายหลายชนิด เป็นสถานทีแ่ห่งการเรยีนรูท้ีสุ่ดแสนจะอลงัการจนได้
ชื่อว่ายิง่ใหญ่ที่สุดตดิ 1 ใน 5 และหนึ่งในความยิง่ใหญ่ที่สุดของพพิธิภณัฑ์แห่งนี้เห็นจะเห็นรูปสต๊าฟช้าง
แมมมอธทีส่มบูรณ์แบบทีสุ่ดโดยทีอ่วยัวะยงัมคีรบถ้วนทุกส่วน นอกจากนี้ยงัไดพ้บกบัสารพดัสตัวส์ต๊าฟอกี
มากมาย ทัง้ปลาโบราณ ง ูจระเข ้นก แมลง หมขีาว วอลลสั เต่า ลงิ มา้ลาย ฯลฯ และทีไ่ม่คดิว่าจะมโีอกาส
ไดช้มกค็อืมา้และสุนัขทรงเลีย้งของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึง่ถูกสต๊าฟไวห้ลงัจากสิน้ชวีติลงเพื่อเป็นทีร่ะลกึ 
และกถ็ูกน ามาจดัแสดงรวมไวท้ีน่ี่ดว้ย พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้เมื่อปี 1714 ดว้ยความทีพ่ระเจา้ปีเตอรม์หา
ราชทรงสนพระทยัด้านธรรมชาตวิทิยา และนานาสรรพสตัว์ทีเ่ราได้เหน็ในพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ส่วนใหญ่ก็เป็น
ของสะสมของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชมาตัง้แต่ราวปี 1699 นัน่เอง เพราะเมื่อเสดจ็ประพาสทีใ่ดกจ็ะทรงเก็บ
สตัวห์ลากหลายชนิดกลบัมายงัพระราชวงัดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ กาล่าดินเนอร ์ภายใน พระวงันิโคลสั ลิม้รสไขป่ลาคาเวยีรแ์ละจบิแชมเปญ พรอ้ม
ชมการแสดงพืน้เมอืงของรสัเซยีทีข่ ึน้ชื่อ ดว้ยดนตรแีละการรอ้งเพลงทีม่เีอกลกัษณ์  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า มหาวิหารเซนตไ์อแซค – Outlet Village Pulkovo 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint 

Isaac’s Cathedral) มหาวหิารโดมที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของ
โลก สวยงามน่าชมไปทัง้หลงั แต่ก่อนเคยเป็นโบสถ์ไมเ้ก่าหลงัเล็ก 
พอเปลี่ยนเป็นมหาวิหารหลังใหญ่ความอลงัการก็ปรากฏขึ้นด้วย
อาคารหลงัใหญ่ที่มเีสาหนิแกรนิตชิ้นใหญ่จ านวน 48 ต้น แถมแต่ละ
ต้นหนึ่งก็สูงเกนิ 20 เมตร น ้าหนัก 114 ตนั ส่วนของยอดโดมทีเ่หน็
เป็นสทีองนัน่กท็ าดว้ยทองค าแผ่นหนกัประมาณ 100 กโิลกรมั สวยงามยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Outlet Village Pulkovo อสิระ
ให้ท่านเลอืกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดงัมากมายกว่า 40 รา้นค้าชัน้น ามากมาย อาท ิเช่น 
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 
SAMSONITE ฯลฯ  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 



 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 176 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

วนัท่ีหก ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.55 น.  เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  
09.30 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
  
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

วนัเดินทาง ราคา 

มกราคม 24-28 มกราคม 2562  

39,900 กมุภาพนัธ ์ 14-19,19-24 กุมภาพนัธ ์2562 

มีนาคม 7-12,14-19 มนีาคม 2562 



 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร/์คน/วนั (20 ยเูอสดอลล่ารต์ลอดทริป) 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 
 เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 1 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
  


