
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WONDERFUL EUROPE 
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วนั 3 คนื 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง : เดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2562 
 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

32,900.- 
 

❖ เทีย่วชมเมอืงซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดในรัสเซีย 
❖ ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมทีว่จิิตรตระการตา 
❖ ลดัเลาะรอบร้ัวพระราชวงัเครมลนิ, ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีพพิธิภัณฑ์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในรัสเซีย 
❖ ช้อปป้ิงทีถ่นนอารบัต ย่านการค้าช่ือดังของมอสโคว์ 
❖ ฝากรอยเท้าทีจ่ตุรัสแดง เกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึกบัโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวหิารเซนต์บาซิล 
❖ ชม สถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ดในโลก 
❖ ล่องเรือแม่น า้มอสโคว์ สัมผสับรรยากาศยามค า่คนืของเมอืงหลวงมอสโคว์  

 



 

 

วนัแรก       กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ – มอสโคว์  
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท 
02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
05.35 น. ถึงสนามบิน เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.35 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจ คนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินหา้มรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผูค้นในเมือง เป็นทั้งย่าน
การคา้และแหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้ งรูป
เหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีต่างๆ และรูปลอ้เลียน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู่ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัที่สาม ซากอส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวทิยลยัมอสโคว์ – รัสเซ่ียนเซอร์คัส  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส ท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ี

แสวงบุญของประเทศ วิทยาลยัสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมี
บาทหลวงและนกัศึกษาจ านวนนบัร้อยคน เขา้ชมโบสถเ์ก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ตกแต่งภายในดว้ยภาพ
นกับุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและส าหรับนกัร้องน าสวด ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมยั
พระเจา้อีวาน เลียนแบบมหาวิหารอสัสัมชัญท่ีจตุัรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในดว้ยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ที่ท าพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของ
นกับุญเซอร์เจียส พร้อมกบัประชาชนชาวรัสเซียได ้จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกบัหอระฆงั หรือจะรองน ้ า
จาก บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิ กลบัไปเป็นสิริมงคล น ้ าในบ่อเป็นน ้ าธรรมชาติ มีเร่ืองเล่าว่า “ชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถ์
แลว้คน้พบบ่อน ้าโดยบงัเอิญ หลงัจากน าน ้ามาลา้งหนา้ความศกัด์ิสิทธ์ิกท็ าใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได”้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถ่ายรูป หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยั

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย  ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกท่ีสร้าง
ในสมยัของสตาลิน จากนั้นชมการแสดงละครสตัวท่ี์ข้ึนช่ือของรัสเซีย รัสเซ่ียนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสตัวแ์สน
รู้ท่ีไม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู่ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 



 

 

วนัที่ส่ี สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี ้– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี – โบสถ์อสัสัมชัญ 
  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆงัพระเจ้าซาร์ – ล่องเรือแม่น า้มอสโคว์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนัง่รถไฟใตดิ้นดูสักคร้ัง เพราะนอกจากจะมีสถานี

รถไฟใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นท าใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหน
ไดส้ะดวกกวา่บนถนนทัว่ไป สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงามอนัเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชม เน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ีต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ 
และหินอ่อนน าท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี ้ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย 
อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชกา้(แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ 
กล่องไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ จุดก าเนิดแห่งประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีอายยุาวนานกวา่ 850 ปี ตั้งอยูบ่นเนินสูงถึง 

40 เมตร ริมแม่น ้ามอสโก ชม พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเกบ็สมบติัล ้าค่า
ของกษตัริยรั์สเซีย ทั้ งเคร่ืองประดับท่ีท าดว้ยเพชร ทองค า อุปกรณ์การสู้รบของกษตัริยส์มยัโบราณ ชุดฉลอง
พระองค์ของกษตัริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถท่ี์ส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคญั สร้างโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกและ
ยงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น ้ าหนกัลูกละประมาณ 1 ตนั นบัว่าเป็นของสะสมในยุค
นั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายห้าม
ก่อสร้างส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเครมลิน เรียกว่าระฆัง
พระเจ้าซาร์ สร้างในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เน่ืองจากมีความ
ผิดพลาดจึงท าใหร้ะฆงัแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเลก็) จากนั้นน าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว์ สัมผสั
บรรยากาศยามค ่าคืนของเมืองหลวงมอสโคว ์ท่ีมีการตกแต่งไฟตามอาคารและสถานท่ีส าคญัอยา่งสวยงาม **ตั้งแต่
เดือนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการ
ล่องเรือเป็นชมโชว์บัลเล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู่ที่พกั HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั  
วนัที่ห้า จตุัรัสแดง – มหาวหิารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากมุ – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวหิารเซนต์

ซาเวยีร์ – สนามบิน – ดูไบ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ จัตุรัสแดง ค าว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จัตุรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง 
จตุัรัสแดงสร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนั



 

 

แรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายในบริเวณจตุัรัสแดงท่านจะได ้ชม มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างใน
สมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชยั
ชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกา
ซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรค
คอมมิวนิสต์น ามาประดับไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอน ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่            
ของเมือง เป็นหา้งท่ีใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้                
ท่ีระลึก มีร้านคา้กวา่ 200 ร้าน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย พาท่านช็อปป้ิงและอิสระใหท่้านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั ณ Alexander Garden Shopping 

Mall หลงัจากนั้น น าท่านชม มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ตั้งอยูใ่จกลางเมือง
ติดกบัแม่น ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนกัรบโบราณกบักษตัริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์ 
23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 132 แวะเปลี่ยนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
วนัที่หก ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.15 น.    ถึงสนามบิน เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัด์ิภาพพร้อมความประทบัใจ  

******************************* 

ข้อควรทราบ : 
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี)  
ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

23-28 ต.ค. 2562 37,900.- 35,900.- 6,000.- 
15-20 พ.ย. 2562 32,900.- 30,900.- 6,000.- 
6-11 ธ.ค. 2562 32,900.- 30,900.- 6,000.- 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมเิรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ) 
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วนั (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั)  
เงือ่นไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั  
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพ่ือมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ

เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิด 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 



 

 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั เกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือวา่ท่าน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 


