
 

Dream Destinations Tour                                                                                                                                                     

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
วนัแรก        กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู – ดไูบ – มอสโคว ์ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T                

                 สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

หมูบ่า้นซามี ่รัสเซ่ียนเซอร์คัส ล่องเรือแมน่  ้ามอสโคว์ 
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วนัท่ีสอง      ดไูบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.00 น.  ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

10.00 น.    เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่

ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และ

แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่ง วาดรูป ท ัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า 

ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน 

ค า่    บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  สแปรโ์รฮิ่ลล-์มหาวิหารเซนตซ์าเวียร-์เมืองมรูม์นัสค ์–ชมปรากกฏการณแ์สงออโรร่า 

เชา้             บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก หนา้

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ

กรุงมอสโคว ์ตึกท่ีสรา้งในสมยัของสตาลิน คือ ตึกท่ีท  าการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกท่ีพกัอาศยั 2 ตึก ตึกโรงแรม 2 ตึก 

และตึกของมหาวิทยาลยัมอสโควร์วมเป็น 7 ตึก นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็นจ านวน

มาก น าทา่นถา่ยรูป มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน่ ้า

มอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริย ์ท่ีสวยงามและเหมือนจริง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทางไปยงัเมืองมรูม์นัสค ์

(ไฟลทบิ์นภายในประเทศจ ากดัการการโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

........... น. ออกเดินทางสู ่เมืองมรูมนัสค ์โดย สายการบิน ......... เท่ียวบินท่ี ........ 

........... น. เดินทางถึง สนามบินมรูม์นัสค ์เมืองมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย เมืองทา่เรือและศูนยก์ลางการบริหารแควน้ปกครอง

ตนเองของรัสเซีย และตัง้อยูบ่นชายฝั่งทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลา่ใกลก้บัพรมแดนของนอร์เวยแ์ละฟินแลนด  ์

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  น าทา่นสูท่ี่พกั ณ AZIMUT HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

......... น. น าท ่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท ่ามกลางทุ ่งหิมะในคืนท่ีมืดมิด ท ่านจะพบกบั          

“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ มกัพบไดใ้นชว่งเดือนธนัวาคม – มีนาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถ

พบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม.จากข ัว้โลกเทา่นั้น (ปรากฏการณแ์สงออโรร่าขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนั้นดว้ย) ไดเ้วลาอนั

สมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 

วนัท่ีส่ี             หมู่บา้นซามิ – Husky Sledding สนุขัลากเล่ือน –ชมปรากกฏการณ ์แสงออโรร่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นซามิ ชนเผา่พ้ืนเมืองดัง้เดิมของรัสเซีย ท่ี

ประกอบอาชีพลา่สตัว ์ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสตัวเ์มืองหนาว  

กลางวนั           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่Husky Park ฟาร์มสุนัขพนัธุฮ์สัก้ี ใหท้า่นไดช้มความน่ารัก

ของสุนัขแสนรู ้ เป็นพนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัขพนัธุ์น้ีเพ่ือ

ใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิมะ ใหท้า่นไดส้ัมผสัประสบการณ์ กิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ           

สุนัขลากเล่ือน นัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน รวมถึงการถา่ยรูปกบั สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ AZIMUT HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

......... น.    น าท ่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท ่ามกลางทุ ่งหิมะในคืนท่ีมืดมิด ท ่านจะพบกบั          

“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ มกัพบไดใ้นชว่งเดือนธนัวาคม – มีนาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถ
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พบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม.จากข ัว้โลกเทา่นั้น (ปรากฏการณแ์สงออโรร่าขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนั้นดว้ย) ไดเ้วลาอนั

สมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 

วนัท่ีหา้   มรูมนัสค ์–พิพิธภณัฑเ์ร่ืองราวทอ้งถ่ิน-เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์-มอสโคว ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม พิพิธภณัฑเ์ร่ืองราวทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดง

เร่ืองราวของชาวซามิหรือแลปส ์ชนพ้ืนเมืองท่ีเขา้มาตัง้ถ่ินฐานตัง้แตปี่ค.ศ.1574  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร  ์ รุ่น Lenin ซ่ึงเป็นเรือ

ท  าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรกสรา้งในปีค.ศ.1958 ท่ีเมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ท่ี

กลบัมาใชช่ื้อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซเวียต ซ่ึงไดป้ลดระวางและจอดเทียบทา่ ใหน้ักทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ชมอยู ่

ท่ีเมืองมูรมนัสค ์เพ่ือเปิดทางใหก้บัเรือเดินสมุทรในการ ขนสง่สินคา้ และบางล าก็ใชก้ารน านักทอ่งเท่ียวไปส ารวจข ัว้โลก

เหนือ  

........... น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมรูมนัสค ์   (บริการอาหารแบบกล่อง ) 

........... น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงมอสโคว ์โดย สายการบิน...... เท่ียวบินท่ี ......  

ค า่ เดินทางถึง สนามบินสนามบินกรุงมอสโคว ์น าทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  จตุัรสัแดง- วิหารเซนตบ์าซิล -หา้งสรรพสินคา้กุม –พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ 
  โบสถอ์สัสมัชญั-ปืนใหญ่พระเจา้ซาร-์หอระฆงั-รสัเซ่ียนเซอรค์สั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่จตุัรสัแดง ค  าวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิง

สวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิม

ฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาล

ส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 ภายในบริเวณจตุัรัสแดงทา่นจะไดถ้า่ยรูป

บริเวณดา้นหนา้ วิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ย

ยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์น

สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาซาวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท  า

มาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไว ้ลกัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอน หา้งสรรพสินคา้

กุม สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่องเมือง เป็นหา้งท่ี ใหญโ่ตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม 

เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ท่ีระลึก มีรา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดก  าเนิดแหง่ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมี

อายุยาวนานกวา่ 870 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน่ ้ามอสโคว ์ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์

เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัล า้คา่ของกษัตริยร์ัสเซีย ท ัง้เคร่ืองประดบัท่ีท  าดว้ยเพชร ทองค  า อุปกรณก์ารสู ้

รบของกษัตริยส์มยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้น

งานพิธีกรรมท่ีส าคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการ

สรา้งปืนใหญท่ี่สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท  าดว้ยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตนั 
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นับวา่เป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น 

และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัท่ีใหญท่ี่สุดของเครม

ลิน เรียกวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร์ สร้างในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญท่ี่สุดในโลก แต่

เน่ืองจากมีความผิดพลาด จึงท  าใหร้ะฆงัแตกออก  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นชมการแสดงละครสตัวท่ี์ขึ้นช่ือของรัสเซีย รสัเซ่ียนเซอรค์สั เป็นการแสดง

ของสตัวแ์สนรูท่ี้ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายกรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ ไดเ้วลาอนัสมควร        

น าทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด   สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นเท่ียวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่ ง 

รถไฟใตดิ้นดูสกัครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใตดิ้นท าให ้

ผูค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทัว่ไป สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีชาวรัสเซียสามารถอวด

ชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความย่ิงใหญ ่ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม       

อนัเป็นเสน่หดึ์งดูดใหน้ักทอ่งเท่ียวมาเย่ียมชม เน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีท่ีตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้            

เคร่ืองแกว้ และหินออ่น  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู ่ตลาดอิสมายลอฟ ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้

ของท่ีระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรี

รูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย น าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์

สมัผสับรรยากาศสองขา้งทาง รวมไปถึงสถานท่ีส าคญัท่ีสวยงามของกรุงมอสโคว ์**หากไม่สามารถล่องเรือได ้ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ**   ได ้

เวลาสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์

23.50 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK132 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน)  

วนัท่ีแปด   กรุงเทพฯ 
06.15 น.   ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
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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)  

 คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น (เท่ียวบินระหวา่งประเทศ) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมตอ่/ทา่น (เท่ียวบินภายในประเทศ) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยเูอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

       ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 
17-24 ม.ค. 2561 / 

29 ม.ค. 2561 – 5 ก.พ 2562 
59,900 

กมุภาพนัธ ์ 14-21 ก.พ. / 27 ก.พ. – 6 มี.ค. 2562 59,900 
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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 าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่  าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ

ในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 


