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วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– อารบทั 
02.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
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06.00 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 
09.15 น.  เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโด
โว) ประเทศสหรัฐพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
เรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นถา่ยรูป มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ ซ่ึงเป็น
วิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบั
แม่น ้ามอสโคว ์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบ
โบราณกบักษัตริย์ท่ีสวยงามและเหมือนจริง จากนั้นน าทา่น
เดินทางสู่ ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนน
ศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ี
ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีตา่งๆ และ รูปลอ้เลียน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ -  โบสถอ์สัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- หอระฆงัพระเจา้อีวาน  

สแปรโ์ร่ฮิลล ์- รสัเซ่ียนเซอรค์สั                     
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเขา้

ชม พระราชวงัเครมลิน จุดก าเนิดแห่งประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมี
อายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น ้า
มอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของ
รัสเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัล า้คา่ของกษัตริยร์ัสเซีย ทัง้เคร่ืองประดบั
ท่ีท าดว้ยเพชร ทองค า อุปกรณ์การสูร้บของกษัตริยส์มยัโบราณ ชุด
ฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ซ่ึงในบริเวณนั้นจะมี 
โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์
สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ี่สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน 
น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่เป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็น
ส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชม
ระฆงัใหญท่ี่สุดของเครมลิน เรียกวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่
ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดตัง้บนหอระฆงัแตเ่น่ืองจากมีความผิดพลาดจึงท าใหร้ะฆงัแตกออก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ถ่ายรูปดา้นหนา้ 
มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัที่ เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ
กรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกท่ีสรา้งในสมยัของสตาลิน คือ ตึกท่ีท าการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกท่ีพกัอาศยั 2 ตึก และตึกของ
มหาวิทยาลยัมอสโคว ์นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก จากนั้นน าทา่นชมการแสดง
ละครสตัวท่ี์ข้ึนช่ือของรัสเซีย รสัเซ่ียนเซอรค์สั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายา
กรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น–ตลาดอิสมายลอฟก้ี-จตัุรสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร–์ 
                หา้งสรรพสินคา้กุม 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่ง 

รถไฟใตดิ้นดูสกัครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใตดิ้นท าให ้
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ผูค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความย่ิงใหญต่ลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็น
เสน่หดึ์งดูดใหน้ักทอ่งเท่ียวมาเยี่ ยมชมเน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีท่ีตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ือง
แกว้ หินแกรนิต และหินออ่น น าทา่นสู่ ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ี
ระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบ
ตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ จตัุรสัแดง ค าวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม 
จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 
การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่  วนัปี
ใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 ภายในบริเวณจตุัรัส
แดงน าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 
จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็น
อนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับ
สวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาส
สกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึง
พรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอนแตมี่อายุ
มากกว่า  ห้างสรรพสินค้า กุม  สถาปัตยกรรม ท่ี เก่าแก่ของ เ มือง  เ ป็น
หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้  ของใชใ้น
ครัวเรือน แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ท่ีระลึก มีรา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหา้  มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด - พระราชวงัฤดหูนาว 
เชา้  บริการอาหารเชา้ (SET BOX) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 
…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหมล่า่สุดจากเยอรมนั ใชเ้วลาเพียง    

4 ชัว่โมงจากกรุงมอสโควสู์ไ่ปเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม. 
 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางความเจริญท่ีเกา่แก่

ท่ีสุด ไดร้ับการขนานนามวา่หนา้ตา่งของยุโรป เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญทางดา้นวฒันธรรม 
เป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์  ประดุจเพชรน ้ า เอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุ บ ันเมือง น้ี เ ป็น ท่ี รู้จัก                    
กนัอยา่งแพร่หลายทั่วโลกวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงัราชินีแหง่ยุโรปเหนือ น าทา่นถา่ยรูป
ดา้นหนา้โบสถห์ยดเลือด สรา้งข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซาน
เดอร์ท่ี 3 ทรงสรา้งโบสถข้ึ์นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัฤดู
หนาว ซ่ึงเป็นพระราชวังท่ีมีช่ือเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิ
ซาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบบารอกและร็อกโคโคท่ีสร้างพระราชวงัใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของความ
ย่ิงใหญข่องพระเจา้ซาร์ และความรุ่งโรจน์ของจกัรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนั
เปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญท่ี่สุดของรัสเซียที่ เปิดใหค้นทั่วไป
เขา้ชมไดจ้ดัแสดงส่ิงของตา่งๆ ท่ีทรงคุณคา่เกือบ 3 ลา้นช้ิน และเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญท่ี่สุดของประเทศอีกดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ PARK INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีหก พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล –แสดงพ้ืนเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทาง

สู่ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ ตัง้อยูท่างทิศใต ้ของอา่วฟินแลนด ์ซ่ึง
สรา้งข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทองต่ืน
ตากบัประติมากรรมท่ีวิจิตรพิสดารและอลงัการย่ิงภายในพระราชวงั
ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุ์และสวนน ้าพุอนั
ตระการตาอิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชม ป้อมปีเตอร์
แอนดป์อล เป็นส่ิงกอ่สรา้งแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก เพ่ือใชเ้ป็นป้อม
ปราการป้องกนัขา้ศึกรุกราน สว่นตวัวิหารปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ในอดีต
เป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงสุดของเมืองและหา้มส่ิงกอ่สรา้งใดสูงกวา่ ซ่ึงภายในมีการประดบัตกแตง่ดว้ยศิลปะบารอกอยา่งสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นชม การแสดงพ้ืนเมืองของชาวรสัเซีย (Folk Dance Show) 
ภายในพระราชวงันิโคลสั ทา่นจะไดส้มัผสักบัเสียงดนตรีและการรอ้งเพลง พรอ้มการเตน้ระบ าท่ีสนุกสนานในแบบชน
พ้ืนเมืองของรัสเซีย ชว่งพกัคร่ึงการแสดง เชิญทุกท่านล้ิมรสไข่ปลาคารเ์วียร ์พรอ้มจิบแชมเปญและวอ้ดกา้ น าทา่น
สูท่ี่พกั ณ PARK INN HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด  มหาวิหารเซนตไ์อแซค – Pulkovo Outlet Village 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนั้นน าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเซนตไ์อแซค ไดช่ื้อวา่

เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ตน้แบบของท่ีท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญเ่ป็นท่ี 3 รองจาก
มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ท่ีกรุงโรม และมหาวิหารเซนตป์อล ท่ีกรุงลอนดอน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่  Pulkovo Outlet Village แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีรวม
รา้นคา้ดงัมากมายกวา่ 40 รา้น สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชัน้น าตา่งๆ มากมาย เชน่ ADIDAS 
BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ   

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 176 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
วนัท่ีแปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 
09.30 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ ยวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.40 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

******************************* 
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
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อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

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

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมือง
นั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่ตัว๋รถไฟเดินทางระหวา่งมอสโคว-์เซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 24-31 ม.ค. 2563 49,900 

กุมภาพนัธ ์ 7-14 ก.พ. / 28 ก.พ. – 6 มี.ค.2563 49,900 

มีนาคม 6-13 / 13-20 / 20-27 มี.ค. 2563 49,900 
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4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ี
เกิดข้ึน 

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

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  


