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จัตุรัสแดง สถานที่เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
มหาวิหารเซนต์บาซิล ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณ อนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์
โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์แรกของเมือสร้างในสมัยพระเจ้าอี วาน ปี ค.ศ.1422-1423
ตลาดอิ สมายลอฟกี้ ขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย
สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สดุ ในโลก
พระราชวังเครมลิน จุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย
ล่องเรือชมบรรยากาศมืองยามค่าคืน ณ แม่น้ามอสโคว์ หรือ ชมโชว์บัลเล่ต์
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กำหนดกำรเดิ นทำง ตุลำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง
02.25 น.
05.35 น.
09.40 น.
13.50 น.

ค่า

วันที่สำม
เช้า

ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอำรบัท
ออกเดินทางสู่ เมือ งดูไ บ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่
EK371(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนำมบิ นโดโมเดโดโวสหพันธรัฐรัสเซียผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนัน้ ...นาท่านเดินทางสู่ถนนอำรบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่านเป็ นถนนศิลปิ นและ
แหล่งพบปะของผูค้ นในเมืองเป็ นทัง้ ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจาหน่ ายสินค้าอุปโภค
บริโภคของที่ร ะลึก ต่ า งๆมีศิล ปิ นมานัง่ วาดรูป ทัง้ รูป เหมือ นภาพขาว-ดาภาพสีต่ า งๆและรูป
ล้อเลียน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ซำกอส– สแปร์โร่ฮิลล์ – มหำวิ ทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)....นาท่านเดินทางสู่ เมืองซำกอร์ส ที่ตงั ้
ของศาสนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและเก่าแก่ทส่ี ุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นทีแ่ สวงบุญของประเทศ
วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ทม่ี บี าทหลวง
และนักศึกษาจานวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่16ตกแต่งภายใน
ด้วยภาพนักบุญมีแท่นสาหรับประกอบพิธขี องพระสังฆราชและสาหรับนักร้องนาสวด...ชมโบสถ์
อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตั ุรสั วิหารแห่งเครมลิน
ตกแต่ ง ภายในด้ว ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอนสร้า งในปี ค .ศ.
1422-1423เป็ นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปั ตยกรรมแบบยอด
โดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน
ห้ ำมใช้ เสียงภำยในเป็ นโบสถ์ที่ทำพิ ธีท่านสามารถร่วมสักการะ
โลงศพของนัก บุ ญ เซอร์เ จีย สพร้อ มกับ ประชาชนชาวรัส เซีย ได้. ..
จากนั ้น มีเ วลาเล็ก น้ อ ยให้ ถ่ า ยรู ป กับ หอระฆัง หรือ จะรองน้ า
จาก บ่ อ น้ ำ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ กลับ ไปเป็ นสิ ร ิม งคลน้ า ในบ่ อ เป็ นน้ า
ธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่าชายตาบอดเดินทางมาทีโ่ บสถ์แล้วค้นพบ
บ่อน้ าโดยบังเอิญ หลังจากนาน้ ามาล้างหน้าความศักดิ ์สิทธิ ์ก็ทาให้
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ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (4) นาท่านเดินทางสู่ สแปร์โ ร่ฮิ ลล์ หรือ เนินเขา
นกกระจอก แวะถ่ายรูป หน้ ำมหำวิ ทยำลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่ าแก่ท่สี ุดของ
รัสเซีย ทีน่ ่จี ะเป็ นจุดชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกทีส่ ร้าง
ในสมัยของสตาลิน...ชมการแสดงละครสัตว์ทข่ี น้ึ ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดง
ของสัตว์แสนรูท้ ไ่ี ม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สถำนี รถไฟใต้ ดิน – ตลำดอิ สมำยลอฟกี้ – พระรำชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ –
โบสถ์อสั สัมชัญ – ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ – ระฆังพระเจ้ำซำร์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นาท่านเทีย่ วชม สถำนี รถไฟใต้ ดิน ใคร
มามอสโคว์จะต้องได้ลองนังรถไฟใต้
่
ดนิ ดูสกั ครัง้ เพราะนอกจากจะมีสถานี รถไฟใต้ดนิ ทีส่ วยทีส่ ุด
ในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดนิ ทาให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
สะดวกกว่าบนถนนทัวไป
่ สถานีรถไฟใต้ดนิ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีช่ าวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติ
ให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั
สวยงาม อันเป็ นเสน่ ห์ดงึ ดูดให้นักท่องเทีย่ วมาเยีย่ มชม เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ี
ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครือ่ งแก้ว และหินอ่อน...นาท่านสู่ ตลำดอิ สมำยลอฟกี้
ตลาดขายสินค้าพื้นเมือ งซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึก
มากมาย อิสระท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น ตุ๊กตามา
ทรอชก้า(แม่ลกู ดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรปู แบบต่างๆ กล่องไม้
พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของทีร่ ะลึกอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าชม พระรำชวังเครมลิ น จุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์
รัสเซียที่มอี ายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยู่บนเนิ นสูงถึง 40 เมตร
ริมแม่น้ ามอสโก....ชม พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ี
เก่ า แก่ ท่ีสุ ด ของรัส เซีย ซึ่ง เป็ น ที่เ ก็บ สมบัติล้ า ค่ า ของกษัต ริย์
รัสเซีย ทัง้ เครือ่ งประดับทีท่ าด้วยเพชร ทองคา อุปกรณ์การสูร้ บของกษัตริยส์ มัยโบราณชุดฉลอง
พระองค์ของกษัตริยแ์ ละพระราชินี...ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบสถ์ทส่ี าคัญใช้ในงานพิธกี รรมที่
สาคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน....ชมปื นใหญ่ พระเจ้ำซำร์ สร้างในสมัยค.ศ.1586เพื่อ
ต้องการสร้างปื นใหญ่ท่สี ุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน
น้าหนักลูกละประมาณ1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนัน้ ....ชม หอระฆังพระเจ้ำอีวำนมีความ
สูง81เมตรถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในยุคนัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ ใดๆสูงเกิน
หอระฆังนี้ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบชมระฆังทีใ่ หญ่ท่สี ุดของเครมลินเรียกว่าระฆังพระเจ้ำ
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ซำร์สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่สี ุดในโลก แต่เนื่องจากมี
ความผิดพลาดจึงทาให้ระฆังแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋ าสะพายใบเล็ก)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
**จากนัน้ นาคณะ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่าคืนของเมืองหลวงมอสโคว์
ทีม่ กี ารตกแต่งไฟตามอาคารและสถานทีส่ าคัญอย่างสวยงาม**
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
**ตัง้ แต่ เ ดือ นธัน วาคม เข้า สู่ ฤ ดู ห นาวหากไม่ ส ามารถล่ อ งเรือ ได้ ท างบริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์
เปลีย่ นแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ต์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ**
จัตุรสั แดง – มหำวิ หำรเซนต์บำซิ ล – ห้ ำงสรรพสิ นค้ ำกุม – Shopping Mall Alexander
Garden – มหำวิ หำรเซนต์ซำเวียร์ – สนำมบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(9)...นาท่านสู่
จัตุรสั แดง คาว่าสีแดงในความหมายรัส เซีย คือ สิง่ สวยงาม
จัตุ ร สั แดงนี้ เ ป็ น ลานกว้า ง เป็ น เวทีข องเหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ใน
ประวัติศ าสตร์ข องรัส เซีย ไม่ว่ า จะเป็ น งานเฉลิม ฉลองทาง
ศาสนา การประท้ ว งทางการเมือ ง จัตุ ร ัส แดงสร้า งในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ
เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้
ที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรสั แดงท่านจะได้....ชม มหำวิ หำรเซนต์
บำซิ ล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่4 จอมโหดศิลปะเป็ นแบบ
รัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ม ี
ชัย ชนะเหนื อ พวกตาตาร์ (มองโกล)อย่ า งเด็ ด ขาด ใช้ เ ป็ นห้ อ งส าหรับ สวดมนต์ ใ นสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนำฬิ กำซำวิ เออร์ ตัง้ อยู่บนป้ อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้ลกั ษณะคล้าย
หอบิก๊ เบนทีล่ อนดอน ห้ ำงสรรพสิ นค้ำกุม สถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่ ของเมือง เป็ นห้างทีใ่ หญ่โต
และสวยงาม จาหน่ ายสินค้าอุปโภค เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เครื่องสาอาง น้ าหอม และสินค้าทีร่ ะลึก
มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
หลังจากนัน้ พาท่านช็อปปิ้ งและอิสระให้ท่านได้มเี วลาช้อปปิ้ งในห้างสรรพสินค้ าอันทันสมัย ณ
Alexander Garden Shopping Mall หลังจากนัน้ ....นาท่านชม มหำวิ หำรเซนต์ซำเวียร์ ซึง่
เป็ นวิหารโดมทองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองติดกับแม่น้ ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมี
ภาพหล่อโลหะเป็ นรูปนักรบโบราณกับกษัตริยท์ ส่ี วยงามและเหมือนจริง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ นมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK132 แวะเปลีย่ นเครื่อง(บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
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วันที่หก
06.05 น.
09.40 น.
19.15 น.
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กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

***************************************************
ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทำกำรในวันอำทิ ตย์ โปรแกรมกำรเดิ นทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
ควำมเหมำะสมทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภำวะอำกำศและเหตุสดุ วิ สยั ต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ ล่วงหน้ ำ
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) ตุลำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่

12-17 ตุลำคม 2561
19-24 ตุลำคม 2561

37,900
37,900

เด็ก อำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
1 ท่ำนมีเตียง
37,900
37,900

เด็ก อำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง
35,900
35,900

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**
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ใช้หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจองกรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ20,000บาทพร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน3วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. 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

