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วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันทีส่ อง
ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น.
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
10.00 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่องบิน)
14.20 น.
เดินทางถึง สนามบิน โดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นํ า
ท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิลปิ นและแหล่งพบปะของผูค้ นในเมือง
เป็ นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจําหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปิ นมานั ง่
วาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันทีส่ าม
สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองมูรม์ นั สค์ –ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนิ นเขานกกระจอก
หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนี ยภาพของกรุงมอสโคว์ ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทาํ การของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พกั อาศัย 2
ตึก ตึกโรงแรม 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์รวมเป็ น 7 ตึก นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึก
ในราคาถูกตั้งอยู่เป็ นจํานวนมาก นําท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดใน
รัสเซี ย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับ แม่น้ํ ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภ าพหล่ อโลหะเป็ นรูปนั กรบโบราณกั บ
กษัตริย์ ที่สวยงามและเหมือนจริง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองมูร ์
มันสค์ (ไฟลท์บินภายในประเทศจากัดการการโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
........... น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมูรมันสค์ โดย สายการบิน ......... เทีย่ วบินที่ ........
........... น.
เดินทางถึง สนามบินมูรม์ นั สค์ เมืองมูรม์ นั สค์ ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและศูนย์กลางการบริหารแคว้น
ปกครองตนเองของรัสเซี ย และตั้งอยู่ บนชายฝั ่ง ทางตอนเหนื อของคาบสมุ ท รโคล่ าใกล้กับพรมแดนของ
นอร์เวย์และฟิ นแลนด์
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ AZIMUT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
......... น.
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่านจะพบกับ
“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี ซึ่ง
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เช้า
กลางวัน

ค ่า
......... น.
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เช้า
กลางวัน

........... น.
........... น.
ค ่า
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สามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเท่านั้ น (ปรากฏการณ์แสงออโรร่ าขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศใน
ขณะนั้นด้วย) ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
หมู่บา้ นซามิ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน –ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นซามิ ชนเผ่าพื้ นเมืองดั้งเดิมของ
รัสเซีย ที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธุ ฮ์ ัสกี้ ให้ท่านได้ชม
ความน่ ารักของสุนัขแสนรู ้ เป็ นพันธุท์ ี่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้
เลี้ ยงสุนัขพันธุน์ ี้ เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือหิม ะ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ กิจกรรมสุดพิเศษ
Husky Sledding หรือ
สุนัขลากเลื่อน นั ่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน รวมถึงการถ่ายรูปกับ สุนัข
พันธุฮ์ สั กี้
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ AZIMUT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่านจะพบกับ
“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี ซึ่ง
สามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเท่านั้ น (ปรากฏการณ์แสงออโรร่ าขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศใน
ขณะนั้นด้วย) ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
มูรมันสค์ –พิพธิ ภัณฑ์เรือ่ งราวท้องถิ่น-เรือทาลายน้ าแข็งพลังนิวเคลียร์ -มอสโคว์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ที่จัด
แสดงเรื่องราวของชาวซามิหรือแลปส์ ชนพื้ นเมืองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าชม เรือทาลายน้ าแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่น Lenin ซึ่งเป็ น
เรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิ วเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ.1958 ที่เมืองเลนิ นกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปี
เตอร์สเบิรก์ ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมันสค์ เพื่อเปิ ดทางให้กบั เรือเดินสมุทรในการ ขนส่งสินค้า และบางลําก็ใช้
การนํานักท่องเที่ยวไปสํารวจขั้วโลกเหนื อ
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมูรมันสค์ (บริการอาหารแบบกล่อง )
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบิน...... เทีย่ วบินที่ ......
เดินทางถึง สนามบินสนามบินกรุงมอสโคว์ นําท่านสู่ที่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
จัตรุ สั แดง- วิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม –พระราชวังเครมลิน-พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
โบสถ์อสั สัมชัญ-ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง-รัสเซี่ยนเซอร์คสั
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู่ จัตุรสั แดง คําว่าสีแดงในความหมาย
รัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรสั แดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่
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ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17
ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
ภายในบริเวณจัตุรสั แดงท่านจะได้ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า วิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4
จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซี ยโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวก
ตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาซาวิ
เออร์ ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทาํ มาจากทับทิมหนั ก 20 ตัน ซึ่ง
พรรคคอมมิวนิ สต์นํามาประดับไว้ ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่ของเมือง เป็ นห้างที่ ใหญ่โตและสวยงาม จําหน่ ายสินค้าอุปโภค เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เครื่ องสําอาง
นํ้าหอม และสินค้าที่ระลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกําเนิ ดแห่งประวัติศาสตร์
รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 870 ปี ตั้งอยู่บนเนิ นสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ํามอสโคว์ ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์
รี่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็ นที่เก็บสมบัติล้าํ ค่าของกษัตริยร์ ัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทาํ
ด้วยเพชร ทองคํา อุปกรณ์การสูร้ บของกษัตริ ยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริยแ์ ละพระราชินี ชม
โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบสถ์ที่สาํ คัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาํ คัญ สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่
พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทํา
ด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน นํ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนั้ น ชม หอระฆังพระ
เจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่สงู ที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ
สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์
สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่ องจากมีความผิดพลาด จึง
ทําให้ระฆังแตกออก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็ น
การแสดงของสัตว์แสนรูท้ ี่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายกรรมและมายากลอันน่ าตื่นตาตื่นใจ ได้
เวลาอันสมควร
นําท่านสู่ที่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนํ าท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้
ลองนัง่ รถไฟใต้ดินดูสกั ครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานี รถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก
รถไฟใต้ดิ น ทํา ให้ผู ้ค นสามารถเดิ น ทางไปไหนมาไหนได้ส ะดวกกว่ า บนถนนทัว่ ไป สถานี รถไฟใต้ดิ น เป็ น
สิ่งก่ อสร้างที่ ชาวรัสเซี ยสามารถอวดชาวต่ างชาติใ ห้เห็ นถึง ความยิ่ง ใหญ่ ตลอดจนประวัติ ศาสตร์ค วามเป็ น
ชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั สวยงาม
อันเป็ นเสน่ หด์ ึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เนื่ องจากการ
ตกแต่งของแต่ละสถานี ที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า
เครื่องแก้ว และหินอ่อน
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กลางวัน

23.50 น.
วันทีแ่ ปด
06.15 น.
09.30 น.
18.40 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟ ตลาดขายสินค้าพื้ นเมืองซึ่งท่านจะได้พบ
กับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลื อกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก)
ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย นํ า
คณะ ล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทาง รวมไปถึงสถานที่สาํ คัญที่สวยงามของกรุงมอสโคว์
**หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์
บัลเล่ต ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ** ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK132 (บริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
*********************************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
มกราคม
2562
กุมภาพันธ์
2562

17-24 ม.ค. /
29 ม.ค. – 5 ก.พ.
14-21 ก.พ. /
27 ก.พ. – 6 มี.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็ก(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

59,900 57,900 10,000
59,900 57,900 10,000
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กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
อัตรานี้ รวม

ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)

ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)

ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่
รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อ/ท่าน (เที่ยวบินภายในประเทศ)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดท
ริป)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนั งสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3
วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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4.

หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้
ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้ นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สําหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่ บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นัง่ LONG LEG ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พักในยุ โรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
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