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เมืองหิมะ(Snow Park) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด
ถ่ายรูป สุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็ นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรง
กิจกรรมพิเศษ Husky Sledding นั่งรถเทียมสุนัขฮั สกี้ลากเลื่อนสุดแสนพิเศษ
การแสดงละครสัตว์ที่ข้ ึนชื่อ รัสเซี่ยนเซอร์คัส กายากรรมและมายากลอั นน่าตื่นตาตื่นใจ
ชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็ นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สดุ ในโลก
ชม พระราชวังเครมลินจุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850ปี
ชม พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซีย
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กำหนดกำรเดิ นทำง พฤศจิ กำยน – ธันวำคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว
T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กบั
กระเป๋ าทุกท่าน
วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอำรบัท
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่EK371
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
10.00 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
14.20 น. เดินทางถึง สนำมบิ นโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซียผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นา
ท่านสู่ ถนนอำรบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิลปิ นและแหล่งพบปะของผูค้ นในเมือง
เป็ นทัง้ ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มี
ศิลปิ นมานังวาดรู
่
ป ทัง้ รูปเหมือน ภาพขาว-ดา ภาพสีต่างๆ และ รูปล้อเลียน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม เมืองหิ มะ – Husky Sledding สุนัขลำกเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหำวิ ทยำลัยมอสโคว์ –
รัสเซี่ยนเซอร์คสั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)...นาท่านสู่ เมืองหิ มะ(Snow Park) ทีส่ ร้างขึน้
จากหิมะทัง้ หมด ทีม่ กี ารสร้างประติมากรรมน้ าแข็งเป็ นรูปร่างต่างๆทีส่ วยงาม มีทงั ้ อาคาร, รูปปั ้น,
และสิง่ ต่างๆมากมาย ให้ท่านได้สนุกสนามกับการเล่นในเมืองหิมะ รวมถึงการถ่ายรูปกับ สุนัขพันธุ์
ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของสุนัขแสนรูเ้ ป็ นพันธุท์ ฉ่ี ลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่
ในเขตหนาว ซึง่ ชาวแลปป์ ได้เลีย้ งสุนขั พันธ์น้เี พื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ําแข็ง หรือหิมะ
กลางวัน กลางวันอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
จากนัน้ นาพาท่านเล่นกิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือสุนัขลากเลื่อนให้ท่า นได้สมั ผัส
ประสบการณ์นงั ่ รถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนสุดแสนพิเศษ....จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์
หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ ำมหำวิ ทยำลัยมอสโคว์ ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของรัสเซีย
ที่น่ีจะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่ น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัย
ของสตาลิน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
จากนัน้ ชมการแสดงละครสัตว์ทข่ี น้ึ ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ่ี
ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่ าตื่นตาตื่นใจ
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นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

สถำนี รถไฟใต้ ดิน – ตลำดอิ สมำยลอฟกี้ – พระรำชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ –
โบสถ์อสั สัมชัญ – ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ – ระฆังพระเจ้ำซำร์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)....นาท่านเทีย่ วชม สถำนี รถไฟใต้ ดิน ใครมา
มอสโคว์จะต้องได้ลองนังรถไฟใต้
่
ดนิ ดูสกั ครัง้ เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดนิ ทีส่ วยทีส่ ุดในโลก
แล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดนิ ทาให้ผคู้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบน
ถนนทัวไป
่ สถานีรถไฟใต้ดนิ เป็ นสิง่ ก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความ
ยิง่ ใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั สวยงาม อันเป็ น
เสน่ ห์ดึง ดู ด ให้นั ก ท่ อ งเที่ย วมาเยี่ย มชม เนื่ อ งจากการตกแต่ ง ของแต่ ล ะสถานี ท่ีต่ า งกัน ด้ว ย
ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน...นาท่านสู่ ตลำดอิ สมำยลอฟกี้ ตลาดขาย
สินค้าพืน้ เมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรปู แบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้
แกะสลัก และสินค้าของทีร่ ะลึกอื่นๆ อีกมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
นาท่านเข้าชม พระรำชวังเครมลิ น จุดกาเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์รสั เซียทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี
ตัง้ อยูบ่ นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ ามอสโก....ชม พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่
ทีส่ ุดของรัสเซีย ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริยร์ สั เซีย ทัง้ เครื่องประดับทีท่ าด้วยเพชร ทองคา
อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริยแ์ ละพระราชินี ...ชม โบสถ์
อัสสัมชัญ เป็ นโบสถ์ทส่ี าคัญใช้ในงานพิธกี รรม ทีส่ าคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน...ชม ปื น
ใหญ่พระเจ้ำซำร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ทส่ี ุดในโลกและยังไม่เคยมีการ
ใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุค
นัน้ ....ชม หอระฆังพระเจ้ำอีวำน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุด ในยุคนัน้ และได้
ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ ใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่
ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้ำซำร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้าง
ระฆังใบใหญ่ท่สี ุดในโลก แต่ เนื่องจากมีความผิดพลาด จึงทาให้ระฆังแตกออก....จากนัน้ นาคณะ
ล่องเรือแม่น้ ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสถานที่สาคัญอย่างสวยงามของเมืองหลวง
มอสโคว์**ตัง้ แต่เดือนธันวำคม เข้ำสู่ฤดูหนำว หำกไม่สำมำรถล่องเรือได้ ทำงบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจำกกำรล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ**
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้ำ

มหำวิ ห ำรเซนต์ ซ ำเวี ย ร์ – จัตุร สั แดง – มหำวิ ห ำรเซนต์ บ ำซิ ล – หอนำฬิ กำซำวิ เ ออร์ ห้ำงสรรพสิ นค้ำกุม – สวน Zaryadye Park – ดูไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)...หลังจาก
นัน้ นาท่านชม มหำวิ หำรเซนต์ซำเวียร์ ซึง่ เป็ นวิหารโดมทอง
ที่ใหญ่ท่สี ุดในรัสเซีย ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ ามอสโคว์
รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์
ทีส่ วยงามและเหมือนจริง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั แดง คาว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิง่ สวยงาม จัตุรสั แดงนี้เป็ นลาน
กว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรสั แดงสร้างในสมัยคริสต์ศ ตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้จดั งาน
ในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ภายใน
บริเวณจัตุรสั แดง....นาท่านถ่ายรูด้านหน้ า มหำวิ หำรเซนต์บำซิ ล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่4
จอมโหด ศิลปะเป็ น แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์มชี ยั ชนะเหนือ
พวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับ สวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที1่ 5...หอ
นำฬิ กำซำวิ เออร์ ตัง้ อยู่บนป้ อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจาก
ทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิก๊ เบนที่ลอนดอนแต่ม ี
อายุมากกว่า .....ห้ำงสรรพสิ นค้ำกุม สถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่ของเมืองเป็ นห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่โต
และสวยงาม จาหน่ ายสินค้าอุปโภค เสือ้ ผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องสาอาง น้ าหอม
และสินค้าทีร่ ะลึกมีรา้ นค้ามากกว่า200ร้าน....จากนัน้ นาท่านสู่ สวน Zaryadye Park สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ตดิ กับจัตุรสั แดง สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็ นสวนสาธารณะ
แห่งใหม่ทเ่ี พิง่ เปิ ดตัวไปเมือ่ เดือนกันยายน2017ทีผ่ ่านมานี้เองแต่ความน่ าสนใจก็ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่า
ไฮไลท์อ่นื ๆเลย ด้วยพืน้ ทีก่ ว้างถึง78,000ตารางเมตรทีอ่ อกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีดว้ ยการจัดธีม
เป็ นสภาพภูมอิ ากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ แล้วยังมีโรงละครทรงครึง่ วงกลมขนาดใหญ่
คอนเสิรต์ ฮอลล์ และทีพ่ ลาดไม่ได้กค็ อื สะพานลอยฟ้ า(Floating Bridge)สะพานขนาดใหญ่รปู ตัว V ที่
สร้างยื่นขึน้ ไปเหนือแม่น้ า สร้างขึน้ จากคอนกรีตและไม้แต่สามารถรองรับน้ าหนักได้มากถึง3,0004,000คน ได้เป็ นจุดชมวิวสวยๆริมแม่น้าอีกแห่งหนึ่งเลย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10).....ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ นมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ เมือ งดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK132 แวะเปลี่ยนเครื่อ ง(บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
23.55 น.

วันที่หก

กรุงเทพฯ
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06.15 น.
09.30 น.

ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ งบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
**************************************************
ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทำกำรในวันอำทิ ตย์ โปรแกรมกำรเดิ นทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
ควำมเหมำะสมทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภำวะอำกำศและเหตุสดุ วิ สยั ต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ ล่วงหน้ ำ
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) พฤศิ กำยน – ธันวำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็ก อำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
1 ท่ำนมีเตียง
9-14 พฤศจิ กำยน 2561
34,900
34,900
1-6 ธันวำคม 2561
34,900
34,900

เด็ก อำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง
32,900
32,900

พั ก
เดี่ยว
6,000
6,000

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด(ECONOMY CLASS)โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์(เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน)ตามทีร่ ะบุในรายการ(ขอสงวนสิทธิ ์ในการย้ายเมืองเข้าพักในกรณีทไ่ี ม่
สามารถเข้าพักทีเ่ มืองนัน้ ๆได้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
7. หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
(ไม่รวมค่ำทิ ป)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
4. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท
เอกสำรใช้ยื่นวีซ่ำ
**หนังสือเดิ นทำงไทยไม่ต้องยื่นวีซ่ำเมื่อเข้ำประเทศรัสเซีย**
ใช้หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เงื่อนไขกำรจอง
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สาหรับการจองกรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ20,000บาทพร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน3วัน)
ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้อ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือ วัน
เดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
6. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
7. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
8. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
9. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
10. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ผี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื
เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการเมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับทีน่ งั ่ LONG LEG หรือทีน่ งั ่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีส่ าย
การบินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื
ได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีส่ าย
การบินตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
6. โรงแรมทีพ่ กั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากเป็ นภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศเย็น และห้องพัก 3
ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของ
แต่ละโรงแรม

