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วันแรก      สนามบินสุวรรณภูม ิ 

22.00 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร – อารบัท 

01.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

04.45 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
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09.40 น.  เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.50 น.  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย ผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานถายรูป มหาวิหารเซนตซาเวียร 

ซึ่งเปนวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับแมน้ํา

มอสโคว รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอโลหะเปนรูปนักรบโบราณกับกษัตริยที่

สวยงามและเหมือนจริง จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนอารบัท เปนถนนคน

เดินหามรถผาน เปนถนนศิลปนและแหลงพบปะของผูคนในเมือง เปนทั้ง

ยานการคาและแหลงรวมวัยรุน รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ของที่

ระลึกตางๆ มีศิลปนมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีตางๆ และ รูปลอเลียน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับ

เดียวกัน 

วันทีส่าม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ -  โบสถอัสสัมชัญ - ปนใหญพระเจาซาร - หอระฆังพระเจาอีวาน  

สแปรโรฮิลล - รัสเซี่ยนเซอรคัส                     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทาน

เขาชม พระราชวังเครมลิน จุดกําเนิดแหงประวัติศาสตร

รัสเซียที่มีอายุยาวนานกวา 850 ป ตั้งอยูบนเนินสูงถึง 40 

เมตร ริมแมน้ํ ามอสโก ชม พิพิธภัณฑอาร เมอรรี่ เปน

พิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเปนที่เก็บสมบัติล้ําคา

ของกษัตริยรัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ทองคํา 

อุปกรณการสูรบของกษัตริยสมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค

ของกษัตริยและพระราชินี ซึ่งในบริเวณนั้นจะมี โบสถ

อัสสัมชัญ เปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ สราง

โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปนใหญพระเจาซาร สรางในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกและ

ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซ และมีลูกกระสุน น้ําหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับวาเปนของสะสมในยุคนั้น 

ชม หอระฆังพระเจาอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในยุคนั้น และไดออกกฎหมายหามกอสราง

สิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมรีะฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญที่สุดของเครมลิน เรียกวา ระฆังพระเจาซาร สราง

ในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดตั้งบนหอระฆังแตเนื่องจากมีความ

ผิดพลาดจึงทําใหระฆังแตกออก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู สแปรโรฮิลล หรือ เนินเขานกกระจอก ถายรูปดานหนา 

มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ

ของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 7 ตึกที่สรางในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทําการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และ

ตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมาก จากนั้นนําทานชม

การแสดงละครสัตวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอรคัส เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด ผสมผสานกับการ

แสดงกายากรรมและมายากลอันนาตื่นตาตื่นใจ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
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วันทีส่ี่ สถานีรถไฟใตดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนตบาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร–หางสรรพสินคากุม–

ลองเรือแมน้ํามอสโคว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานชม สถานีรถไฟ

ใตดิน ใครมามอสโควจะตองไดลองนั่ง รถไฟใตดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมี

สถานีรถไฟใตดินที่สวยที่สุดในโลกแลวยังมีความลึกอีกตางหาก รถไฟใตดินทํา

ใหผูคนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวกกวาบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟ

ใตดินเปนสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความ

ยิ่งใหญตลอดจนประวัติศาสตรความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอัน

สวยงาม อันเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแตง

ของแตละสถานีที่ตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เครื่องแกว หินแกรนิต และหินออน นําทานสู ตลาดอิสมา

ยลอฟกี้ ตลาดขายสินคาพื้นเมืองซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

อาทิเชน ตุกตามาทรอชกา(แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคา

ของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง คําวาสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม 

จัตุรัสแดงนี้เปนลานกวาง เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซีย ไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทาง

ศาสนา การประทวงทางการเมือง จัตุรัสแดงสรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ 

เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงนําทานถายรูปดานหนา

มหาวิหารเซนตบาซิล สรางในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเปน แบบรัสเซีย

โบราณประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเปนอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร (มอง

โกล) อยางเด็ดขาด ใชเปนหองสําหรับสวดมนตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกา

ซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํามา

จากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวลักษณะคลายหอบิ๊กเบนที่

ลอนดอนแตมีอายุมากกวา หางสรรพสินคากุม สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง เปน

หางสรรพสินคาที่ใหญโตและสวยงาม จําหนายสินคาอุปโภค เสื้อผา ของใชในครัวเรือน 

แบรนดเนม เครื่องสําอาง น้ําหอม และสินคาที่ระลึก มีรานคามากกวา 200 ราน 

จากนั้นนําคณะ ลองเรือแมน้ํามอสโคว สัมผัสบรรยากาศสองขางทางสถานที่สําคัญ

อยางสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว **หากไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรม

จากการลองเรือเปนชมโชวบัลเลต โดยไมตองแจงใหทราบ** 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันทีห่า  มอสโคว – เซนตปเตอรสเบิรก – โบสถหยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว 

เชา  บริการอาหารเชา (SET BOX) สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ 

…….…. น. ออกเดินทางสู นครเซนตปเตอรสเบิรก โดยรถไฟดวน SAPSAN เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน ใชเวลาเพียง    

4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโควสูไปเซนตปเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กม. 
 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรก จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง ซึ่งเปนจุดศูนยกลางความเจริญที่เกาแก

ที่สุด ไดรับการขนานนามวาหนาตางของยุโรป เนื่องจากเปนหนึ่งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางดานวัฒนธรรม 

เปนศูนยกลางทางตรรกศาสตร ประดุจเพชรน้ําเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปจจุบันเมืองนี้ เปนที่รูจัก                    

กันอยางแพรหลายทั่วโลกวาเปนเมืองที่สวยงามและรุมรวยดวยศิลปวัฒนธรรมดุจดังราชินีแหงยุโรปเหนือ นําทาน
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ถายรูปดานหนาโบสถหยดเลือด สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนมและพระเจาอเล็ก

ซานเดอรที่ 3 ทรงสรางโบสถขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา สถาปตยกรรมมีลักษณะคลายวิหารเซนตบาซิลที่กรุงมอส

โคว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาชม พระราชวังฤดูหนาว 

ซึ่งเปนพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสรางในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดย

สถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียนกอสรางดวยสถาปตยกรรมแบบบารอกและ

ร็อกโคโคที่สรางพระราชวังใหเปนสัญลักษณของความยิ่งใหญของพระเจาซาร 

และความรุงโรจนของจักรวรรดิรัสเซีย ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งเปน

พิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของรัสเซียที่เปดใหคนทั่วไปเขาชมไดจัดแสดงสิ่งของตางๆ 

ที่ทรงคุณคาเกือบ 3 ลานชิ้น และเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของประเทศอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่ก พระราชวังปเตอรฮอฟ – ปอมปเตอรแอนดปอล – กาลาดินเนอร พรอมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู 

พระราชวังปเตอรฮอฟ ตั้งอยูทางทิศใต ของอาวฟนแลนด ซึ่งสรางขึ้นในสมัย

พระเจาปเตอรมหาราชดวยสถาปตยกรรมยุคทองตื่นตากับประติมากรรมที่วิจิตร

พิสดารและอลังการยิ่งภายในพระราชวังสวนภายนอกก็ดารดาษไปดวยพฤกษา

นานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาอิสระใหทานเก็บภาพประทับใจไวเปนที่

ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชม ปอมปเตอรแอนดปอล เปนสิ่งกอสรางแรกสุดของเมืองเปนอนุสรณ

ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะบารอก เพื่อใชเปนปอมปราการปองกันขาศึกรุกราน สวนตัววิหารปเตอรแอนด

ปอล เปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟทุกพระองค ในอดีตเปนสิ่งกอสรางที่สูงสุดของเมืองและหามสิ่งกอสรางใด

สูงกวา ซึ่งภายในมีการประดับตกแตงดวยศิลปะบารอกอยางสวยงาม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา กาลาดินเนอร ภายในพระราชวังนิโคลัส และชม การแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย (Folk 

Dance Show) ทานจะไดสัมผัสกับเสียงดนตรีและการรองเพลง พรอมการเตนระบําที่สนุกสนานในแบบชนพื้นเมือง

ของรัสเซีย ชวงพักครึ่งการแสดง เชิญทุกทานลิ้มรสไขปลาคารเวียร พรอมจิบแชมเปญและวอดกา นําทานสูที่พัก 

ณ PARK INN HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 

วันทีเ่จ็ด  พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนตไอแซค – Pulkovo Outlet Village 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทุกทานเดินทางสู หมูบานพระเจาซาร หรือหมูบานปุชกิ้น  

สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจานายชั้นสูง ไมวาจะเปน “อเล็กซาน

เดอร ปุชกิ้น” ยอดกวีเอกรัสเซีย นําทานเขาชม พระราชวังแคทเธอรีน ซึ่ง

เปนพระราชวังฤดูรอนที่สวยงามแหงหนึ่งในรัสเซีย มีหองตางๆ ใหเขาชม

มากมาย แตละหองนั้นจะมีการประดับตกแตงอยางสวยงามในศิลปะท่ี

แตกตางกันออกไป (ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได 

ทางบริษัทฯ ขอนําทานชม พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึ่ง

สรางโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางที่พระองคทรงโปรดที่สุดคือ Charles 

Cameron เปนคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอล ทรงใหBrennaชางอิตาเลียนที่พระองค

โปรดปรานเนื่องจากพระองคตองการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกวาอิตาลี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมา
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ทํางานตอหลังจากพระเจาอเล็กซานเดอรที่1ข้ึนครองราชยทรงเสด็จมาพํานักที่พระราชวังนี้ตัวพระราชวังประดับดวย

ของเกาดั้งเดิมที่ถูกเก็บใหรอดพนจากกทําลายเมื่อคราวสงครามโลก) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตไอแซค ไดชื่อวาเปนมหาวิหาร

ที่สวยงามที่สุด ตนแบบของท่ีทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญเปนที่ 3 รองจากมหาวิหาร

เซนตปเตอร ที่กรุงโรม และมหาวิหารเซนตปอล ที่กรุงลอนดอน หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู  Pulkovo Outlet 

Village แหลงชอปปงท่ีรวมรานคาดังมากมายกวา 40 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปง ที่ครบครันดวยสินคาชั้นนํา

ตางๆ มากมาย เชน ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

23.55 น.  ออกเดินทางสู สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 176 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันทีแ่ปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น.  เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที ่EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.55 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

******************************* 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

27 เม.ย. – 4 พ.ค. 2562  57,900 

 9-16 / 10-17 / 12-19 เม.ย. 2562 64,900 

พฤษภาคม 1-8 / 15-22 / 22-29 พ.ค. 2562 57,900 

มิถุนายน 12-19 มิ.ย. 2562 57,900 

กรกฎาคม 10-17 / 24-31 ก.ค. 2562 57,900 

สิงหาคม 7-14 / 9-16 ส.ค. 2562 57,900 

กันยายน 4-11 / 18-25 ก.ย. 2562 57,900 

ตุลาคม 
2-9 / 9-16 / 11-18 / 16-23  

22-29 ต.ค. 2562 
57,900 
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อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป ไมมีตียง)  ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาตั๋วรถไฟเดินทางระหวางมอสโคว-เซ็นตปเตอรสเบิรก 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อตัรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 

 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 5 ยูเอสดอลลาร / คน / วัน (30 ยูเอสดอลลาร ตลอดทริป) 

       คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
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4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปน

ตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน 

ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

อํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง  

 


