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วนัแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว ์ 
23.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T                
                  สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

มอสโคว ์เมืองมูรม์นัสค ์8 วนั 
พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว์ 

รัสเซ่ียนเซอร์คัส กิจกรรมสุนัขลากเล่ือน รถไฟใต้ดิน 
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วนัท่ีสอง      ดูไบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั 
03.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK377   

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

07.15 น.  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 
09.15 น.    เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่
ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และ
แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที่ ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่ง วาดรูป ท ัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า 
ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน 

ค า่    บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่ พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม  สแปรโ์รฮิ่ลล-์มหาวิหารเซนตซ์าเวียร-์เมืองมูรม์นัสค ์–ชมปรากกฏการณแ์สงออโรร่า 
เชา้             บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก หน้า

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัที่ เกา่แกท่ี่ สุดของรัสเซีย ที่ น่ีจะเป็นจุดชมวิวที่ สามารถมองเห็นทศันียภาพของ
กรุงมอสโคว ์ตึกที่ สรา้งในสมยัของสตาลิน คือ ตึกที่ ท  าการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่ พกัอาศยั 2 ตึก ตึกโรงแรม 2 ตึก 
และตึกของมหาวิทยาลยัมอสโควร์วมเป็น 7 ตึก นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของที่ ระลึกในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็นจ านวน
มาก น าทา่นชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองที่ ใหญท่ี่ สุดในรัสเซีย ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน่ ้า
มอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริย ์ที่ สวยงามและเหมือนจริง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทางไปยงัเมืองมูรม์นัสค ์
(ไฟลทบิ์นภายในประเทศจ ากดัการการโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

........... น. ออกเดินทางสู ่เมืองมูรมนัสค ์โดย สายการบิน ......... เท่ียวบินท่ี ........  

........... น. เดินทางถึง สนามบินมูรม์นัสค ์เมืองมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย เมืองทา่เรือและศูนยก์ลางการบริหารแควน้ปกครอง
ตนเองของรัสเซีย และตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลา่ใกลก้บัพรมแดนของนอร์เวยแ์ละฟินแลนด์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  น าทา่นสูท่ี่ พกั ณ 
AZIMUT HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

......... น. น าท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ท าง
ธรรมชาติ ท่ามกลางทุง่หิมะในคืนที่ มืดมิด ท่านจะพบกบั          
“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ มกั
พบได ้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี  ซ่ึง
สามารถพบได ้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเท่านั้น 
(ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยู ่ก ับสภาพอากาศใน
ขณะนั้นดว้ย) ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่ พกั 

วนัท่ีส่ี             หมู่บา้นซาม่ี – Husky Sledding สนุัขลากเล่ือน –ชมปรากกฏการณ ์แสงออโรร่า 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นซาม่ี ชนเผา่พ้ืนเมืองดัง้เดิมของรัสเซีย ที่

ประกอบอาชีพลา่สตัว ์ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสตัวเ์มืองหนาว  
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กลางวนั           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ Husky Park 
ฟาร์มสุนัขพนัธุฮ์สักี้  ใหท้ ่านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพนัธุท์ี่
ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ได ้
เลี้ ยงสุนัขพนัธุน้ี์เพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิมะ ใหท้า่นไดส้มัผสั
ประสบการณ์ กิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ สุนัขลากเล่ือน 
นัง่รถเทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือน รวมถึงการถา่ยรูปกบั สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ AZIMUT HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
......... น.    น าท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ ่งหิมะในคืนที่ มืดมิด ท่านจะพบกบั          

“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ มกัพบไดใ้นชว่งเดือนธนัวาคม – มีนาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถ
พบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม.จากขัว้โลกเทา่นั้น (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนั้นดว้ย) ไดเ้วลาอนั
สมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่ พกั  

วนัท่ีหา้   มูรมนัสค ์–พิพิธภณัฑเ์ร่ืองราวทอ้งถ่ิน-เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์-มอสโคว ์
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เร่ืองราวทอ้งถ่ิน พิพิธภัณฑท์ี่ จัดแสดง

เร่ืองราวของชาวซามี่หรือแลปส ์ชนพ้ืนเมืองที่ เขา้มาตัง้ถ่ินฐานตัง้แตปี่ค.ศ.1574  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร์  รุ่น Lenin ซ่ึงเป็นเรือ

ท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรกสรา้งในปีค.ศ.1958 ที่ เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ที่
กลบัมาใชช่ื้อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซเวียต ซ่ึงไดป้ลดระวางและจอดเทียบทา่ ใหน้ักทอ่งเที่ ยวไดเ้ขา้ชมอยู่
ที่ เมืองมูรมนัสค ์เพ่ือเปิดทางใหก้บัเรือเดินสมุทรในการ ขนสง่สินคา้ และบางล าก็ใชก้ารน านักทอ่งเที่ ยวไปส ารวจขัว้โลก
เหนือ  

........... น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมูรมนัสค ์   (บริการอาหารแบบกล่อง ) 

........... น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงมอสโคว ์โดย สายการบิน...... เท่ียวบินท่ี ......  
ค า่ เดินทางถึง สนามบินสนามบินกรุงมอสโคว ์น าทา่นสูท่ี่ พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก  จตัุรสัแดง- วิหารเซนตบ์าซิล -หา้งสรรพสินคา้กุม –พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ 
  โบสถอ์สัสมัชญั-ปืนใหญ่พระเจา้ซาร-์หอระฆงั-รสัเซ่ียนเซอรค์สั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่จตัุรสัแดง ค าวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิง

สวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิม
ฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยั
คริสตศ์ตวรรษที่  17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ 
วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่  2 
ภายในบริเวณจตุัรัสแดงทา่นจะได ้ชม วิหารเซนตบ์าซิล สรา้งใน
สมัยพระเจา้อีวานที่  4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณ
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวก
ตาตาร์ (มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมยั
คริสตศ์ตวรรษที่  16 หอนาฬิกาซาวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ ท  ามา
จากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไว ้ลกัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนที่ ลอนดอน หา้งสรรพสินคา้กุม 
สถาปัตยกรรมที่ เกา่แกข่องเมือง เป็นหา้งที่ ใหญโ่ตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง 
น ้าหอม และสินคา้ที่ ระลึก มีรา้นคา้กวา่ 200 รา้น  
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดก าเนิดแหง่ประวติัศาสตร์รัสเซียที่ มี
อายุยาวนานกว่า 870 ปี ตัง้อยู ่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริม
แม่น ้ามอสโคว ์ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี เป็นพิพิธภัณฑท์ี่
เก่าแก่ที่ สุดของรัสเซีย ซ่ึงเป็นที่ เก็บสมบติัล ้าค่าของกษัตริย์
รัสเซีย ท ัง้เคร่ืองประดบัที่ ท  าดว้ยเพชร ทองค า อุปกรณ์การสูร้บ
ของกษัตริยส์มยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระ
ราชินี ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่ ส าค ัญใชใ้นงาน
พิธีกรรมที่ ส าคญั สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืน
ใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้ง
ปืนใหญท่ี่ สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่
เป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ สูงที่ สุดในยุคนั้น และได ้
ออกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัที่ ใหญท่ี่ สุดของเคร มลิน 
เรียกวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร ์ สรา้งในสมยัพระนางแอนนาที่ ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่ สุดในโลก แตเ่น่ืองจากมี
ความผิดพลาด จึงท าใหร้ะฆงัแตกออก  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นชมการแสดงละครสตัวท์ี่ ขึ้นช่ือของรัสเซีย รสัเซ่ียนเซอรค์สั เป็นการแสดง
ของสัตวแ์สนรูท้ี่ ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายกรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ ไดเ้วลาอนัสมควรน า
ทา่นสูท่ี่ พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด   สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นเที่ ยวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่ง 

 รถไฟใตดิ้นดูสกัครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นที่สวยที่ สุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใตดิ้นท า
 ใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงกอ่สร้างที่ ชาวรัสเซีย
 สามารถอวดชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความย่ิงใหญ ่ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนั
 สวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให ้นักท่องเที่ ยวมาเยี่ ยมชม เน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ ต่างก ันดว้ย
 ประติมากรรม โคมไฟระยา้เคร่ืองแกว้ และหินออ่น  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ ตลาดอิสมายลอฟ ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบั
 สินคา้ของที่ ระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่ง
 ดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที่ ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย น าคณะ ล่องเรือแม่น ้า
 มอสโคว์ สัมผสับรรยากาศสองขา้งทาง รวมไปถึงสถานที่ ส าคญัที่ สวยงามของกรุงมอสโคว ์**หากไม่สามารถ
 ล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้ง
 แจง้ใหท้ราบ**   ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์

23.50 น.    ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ เที่ ยวบินที่  EK132 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
 บนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีแปด   กรุงเทพฯ 
06.15 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 
09.30 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ ยวบินที่  EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
********************************************* 
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รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

 
อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
อตัราน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ ไมส่ามารถเขา้พกัที่
เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่ตัว๋รถไฟเดินทางระหวา่งมอสโคว-์เซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายกา 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อ/ทา่น (เที่ ยวบินระหวา่งประเทศ) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมตอ่/ทา่น (เที่ ยวบินภายในประเทศ) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 
       ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 2562 59,900 

ธนัวาคม 
5-12 / 7-14 ธ.ค. 2562 59,900 

28 ธ.ค.-4 ม.ค. 2563 
30 ธ.ค.-6 ม.ค. 2563 69,900 
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ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร์ เสือยงค ์

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นที่ ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง  
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ สูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
 ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามที่สายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และอ านาจในการใหท้ี่ นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปส่วนใหญไ่มม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 


