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ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ามกลางทุ่งหิมะ ชมแสงออโรร่า หรือ แสงเหนือ
หมู่บ้านซามี่ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย ที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์
Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้
พิพธิ ภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์
ชมวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอี วานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณ
ชม พระราชวังเครมลิน จุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 870 ปี
ชม พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซีย
ชมการแสดงละครสัตว์ที่ข้ ึนชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส
ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางที่สวยงามของกรุงมอสโคว์
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กำหนดกำรเดิ นทำง มกรำคม – มีนำคม 2562
วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอำรบัท
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
10.00 น. เดิน ทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK133 (บริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บน
เครือ่ งบิน)
14.20 น. เดินทางถึง สนำมบิ นโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ...นา
ท่านเดินทางสู่ ถนนอำรบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิลปิ นและแหล่งพบปะของผู้คนใน
เมือง เป็ นทัง้ ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคของที่ระลึกต่างๆ มี
ศิลปิ นมานัง่ วาดรูป ทัง้ รูปเหมือน ภาพขาว-ดา ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม สแปร์โร่ฮิลล์ – มหำวิ หำรเซนต์ซำเวียร์ – เมืองมูรม์ นั สค์ – ชมปรำกกฏกำรณ์ แสงออโรร่ำ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)...นาท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขา
นกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของรัสเซีย ทีน่ ่ีจะเป็ นจุดชมวิว
ทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ ตึกทีส่ ร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกทีท่ าการของรัฐบาล
2 ตึก ตึกทีพ่ กั อาศัย 2 ตึก ตึกโรงแรม 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์รวมเป็ น 7 ตึก นอกจากนี้
ยังมีแผงลอยขายของทีร่ ะลึกในราคาถูกตัง้ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก....นาท่านชม มหำวิ หำรเซนต์ซำเวียร์ ซึง่
เป็ นวิหารโดมทองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในรัสเซีย ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ ามอสโคว์รอบๆวิหารจะมีภาพหล่อ
โลหะเป็ นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ ทีส่ วยงามและเหมือนจริง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองมูรม์ นั สค์ (ไฟลท์บนิ ภายในประเทศจากัด
การการโหลดท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
........... น. ออกเดินทางสู่ เมืองมูรมันสค์ โดย สายการบิน ......... เทีย่ วบินที่ ........
........... น. เดินทางถึง สนามบินมูรม์ นั สค์ เมืองมูรม์ นั สค์ ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและศูนย์กลางการบริหารแคว้น
ปกครองตนเองของรัสเซีย และตัง้ อยู่บนชายฝั ง่ ทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกล้กบั พรมแดนของ
นอร์เวย์และฟิ นแลนด์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ AZIMUT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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......... น.

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนทีม่ ดื มิด ท่านจะพบ
กับ แสงออโรร่ำ (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนื อ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุก
ปี ซึ่งสามารถพบได้ในรัศ มี 300 ก.ม.จากขัว้ โลกเท่านัน้ (ปรากฏการณ์ แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศในขณะนัน้ ด้วย) ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ทพ่ี กั

วันที่สี่
เช้า

หมูบ่ ้ำนซำมี่ – Husky Sledding สุนัขลำกเลื่อน – ชมปรำกกฏกำรณ์ แสงออโรร่ำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)....นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนซำมี่ ชนเผ่าพืน้ เมือง
ดัง้ เดิมของรัสเซีย ทีป่ ระกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึง่ ภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธุฮ์ สั กี้ ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของสุนัขแสนรู้ เป็ นพันธุ์ท่ี
ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์น้ีเพื่อใช้ในการ
ลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ กิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ
สุนขั ลากเลื่อน นัง่ รถเทียมสุนัขฮัสกี้ลำกเลื่อน รวมถึงการถ่ายรูปกับ สุนัขพันธุฮ์ สั กี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ AZIMUT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนทีม่ ดื มิด ท่านจะพบ
กับ แสงออโรร่ำ (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนื อ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุก
ปี ซึ่งสามารถพบได้ในรัศ มี 300 ก.ม.จากขัว้ โลกเท่านัน้ (ปรากฏการณ์ แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศในขณะนัน้ ด้วย) ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ทพ่ี กั

กลางวัน
บ่าย

ค่า
......... น.

มูรมันสค์ – พิ พิธภัณฑ์เรื่องรำวท้องถิ่ น – เรือทำลำยน้ำแข็งพลังนิ วเคลียร์ – มอสโคว์
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(8)....น าท่ า นชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื่ อ งรำวท้ อ งถิ่ น
พิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั แสดงเรือ่ งราวของชาวซามีห่ รือแลปส์ ชนพืน้ เมืองทีเ่ ข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานตัง้ แต่ปีค.ศ.1574
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย
นาท่านเข้าชม เรือทำลำยน้ำแข็งพลังนิ วเคลียร์ รุ่น Lenin ซึง่ เป็ นเรือทาลายน้ าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่น
แรกสร้างในปี ค.ศ.1958 ทีเ่ มืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ทีก่ ลับมาใช้ช่อื เดิม
หลังจากการล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึง่ ได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้นักท่องเทีย่ วได้เข้าชมอยู่ท่ี
เมืองมูรมันสค์ เพื่อเปิ ดทางให้กบั เรือเดินสมุทรในการ ขนส่งสินค้า และบางลาก็ใช้การนานักท่องเทีย่ วไป
สารวจขัว้ โลกเหนือ
........... น. นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมูรมันสค์ (บริการอาหารแบบกล่อง )
........... น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบิน...... เทีย่ วบินที่ ......
ค่า
เดินทางถึง สนามบินสนามบินกรุงมอสโคว์
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้ำ
เช้า
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จัตรุ สั แดง – วิ หำรเซนต์บำซิ ล – ห้ ำงสรรพสิ นค้ำกุม – พระรำชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์
รี่ – โบสถ์อสั สัมชัญ – ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ – หอระฆัง – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(10).....นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั แดง คาว่าสีแดงใน
ความหมายรัส เซีย คือ สิ่ง สวยงาม จัตุ ร ัส แดงนี้ เ ป็ นลานกว้ า ง เป็ นเวทีข องเหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ใน
ประวัตศิ าสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่า จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมืองจัตุรสั แดง
สร้างในสมัยคริส ต์ศตวรรษที่17 ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่ว งเทศกาลสาคัญๆเช่น วันปี ใ หม่ วันชาติ วัน
แรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรสั แดงท่านจะได้....ชมวิ หำรเซนต์บำซิ ล
สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์มชี ยั ชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 16 หอนำฬิ กำซำวิ เออร์ ตัง้ อยู่บนป้ อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ที่ทามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้ ลักษณะคล้ายหอบิก๊ เบนที่
ลอนดอน ห้ำงสรรพสิ นค้ำกุม สถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่ของเมือง เป็ นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ าย
สินค้าอุปโภค เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เครือ่ งสาอาง น้าหอม และสินค้าทีร่ ะลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้า น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นาท่านเข้าชม พระรำชวังเครมลิ น จุดกาเนิดแห่งประวัติศ าสตร์รสั เซียที่มอี ายุยาวนานกว่า 870 ปี
ตัง้ อยูบ่ นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ามอสโคว์....ชม พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุด
ของรัสเซีย ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริยร์ สั เซีย ทัง้ เครื่องประดับทีท่ าด้วยเพชร ทองคา อุปกรณ์
การสูร้ บของกษัตริยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัต ริยแ์ ละพระราชินี....ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ น
โบสถ์ท่สี าคัญใช้ในงานพิธกี รรมที่สาคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน....ชม ปื นใหญ่ พระเจ้ำซำร์
สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ทส่ี ุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์
และมีลูกกระสุน น้ าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนัน้ ....ชม หอระฆังพระเจ้ำอี
วำน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ู งที่สุดในยุคนัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ ใดๆ
สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้ำ
ซำร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่สี ุดในโลก แต่เนื่องจากมีความ
ผิดพลาด จึงทาให้ระฆังแตกออก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (12)
จากนัน้ ชมการแสดงละครสัตว์ท่ขี น้ึ ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ่ไี ม่
ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายกรรมและมายากลอันน่ าตื่นตาตื่นใจ ได้เวลาอันสมควร
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
เช้า

สถำนี รถไฟใต้ดิน – ตลำดอิ สมำยลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(13)....นาท่านเทีย่ วชม สถำนี รถไฟใต้ ดิน ใครมามอส
โคว์จะต้องได้ลองนัง่ รถไฟใต้ดนิ ดูสกั ครัง้ เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดนิ ที่สวยทีส่ ุดในโลกแล้วยังมี
ความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดนิ ทาให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัวไป
่
สถานีรถไฟใต้ดนิ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีช่ าวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ ตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั สวยงามอันเป็ นเสน่ หด์ งึ ดูดให้นักท่องเทีย่ ว
มาเยี่ย มชม เนื่ อ งจากการตกแต่ ง ของแต่ ล ะสถานี ท่ี ต่ า งกั น ด้ ว ยประติ ม ากรรม โคมไฟระย้ า
เครือ่ งแก้ว และหินอ่อน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
นาท่านสู่ ตลำดอิ สมำยลอฟ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย
อิส ระท่านเลือ กซื้อ สินค้าตามอัธ ยาศัย อาทิเช่น ตุ๊ กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่อ งดนตรี
รูปแบบต่ า งๆ กล่ อ งไม้ พวงกุ ญ แจ ไม้แกะสลัก และสิ น ค้า ของที่ระลึก อื่น ๆ อีก มากมาย....นาคณะ
ล่องเรือแม่น้ ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทาง รวมไปถึงสถานทีส่ าคัญที่สวยงามของกรุงมอส
โคว์ **หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชม
โชว์บลั เล่ต์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ**ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ นมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK132 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ งบิน)

23.50 น.

วันที่แปด กรุงเทพฯ
06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสมทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

RUS EK003(EK)JAN-MAR

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) มกรำคม – มีนำคม 2562
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่ำน มีเตียง
17-24 มกรำคม 2562
62,900
62,900
29 มกรำคม – 5 กุมภำพันธ์ 2562
14-21 กุมภำพันธ์ 2562
62,900
62,900
27 กุมภำพันธ์ – 6 มีนำคม 2562
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เด็กอำยุ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผูใ้ หญ่ เดี่ยว
2 ท่ำน ไม่มเี ตียง
60,900
10,000
60,900

10,000

อัตรำค่ำบริ กำรรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการย้
ายเมืองเข้าพัก ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเข้าพักที่
์
เมืองนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิ ป)

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวมถึง
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน (เทีย่ วบินระหว่างประเทศ)
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อ/ท่าน (เทีย่ วบินภายในประเทศ)
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้
ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ ราบทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง

เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
5. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
7. สาหรับทีน่ งั ่ LONG LEG หรือทีน่ งบริ
ั ่ เวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีม่ คี ุณสมบัติ ตามทีส่ ายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่นื ได้อ ย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีส่ ายการบินตอน
เวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
8. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ ไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็ นภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3
ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรม

