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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

เมษำยน 24-29 เม.ย. 2562 37,900 

พฤษภำคม 1-6 พ.ค. 2562 37,900 

กนัยำยน  13-18 ก.ย.2562  37,900 

ตุลำคม 10-15 /17-22 ต.ค. 2562 37,900 

เด็ก (อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่ำนละ   2,000 บำท 

พกัเด่ียว     เพ่ิมท่ำนละ   6,000 บำท 

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน 
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วนัแรก      กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภมิู – ดไูบ – มอสโคว ์ 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T             

สำยกำรบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ – มอสโคว ์– ถนนอำรบทั 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 371    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.15 น. เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.45 น. เดินทางถึง สนำมบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐ

รัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจ คนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ถนนอำรบทั เป็นถนน

คนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะ

ของผูค้นในเมือง เป็นทั้งย ่านการคา้และแหลง่รวม

วยัรุ่น ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ี

ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ท ั้งรูปเหมือน ภาพ

ขาว-ด า ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน  
ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสำม ซำกอรส์ – สแปรโ์รฮิ่ลล ์– มหำวิทยลยัมอสโคว ์– รสัเซ่ียนเซอรค์สั  

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซำกอรส์ ท่ีต ัง้ของศาสนสถานท่ีใหญท่ี่สุดและ

เกา่แกท่ี่สุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ วิทยาลยัสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนักศึกษาจ านวนนับรอ้ยคน เขา้ชมโบสถเ์กา่แก ่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 

ตกแต่งภายในดว้ยภาพนัก บุญ มีแท ่นส าหรับประกอบพิธีของ พระสังฆราชและส าหรับนักร้องน าสวด  ชม                     

โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตุัรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแตง่ภายในดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอม            

สีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หำ้มใชเ้สียงภำยในเป็นโบสถท่ี์ท ำพิธี ทา่นสามารถร่วมสกัการะ             

โลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซียได ้จากนั้นมีเวลาเล็กนอ้ยใหถ้า่ยรูปกบัหอระฆงั หรือจะรองน ้า

จาก บ่อน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ กลบัไปเป็นสิริมงคล น ้าในบอ่เป็นน ้าธรรมชาติ มีเร่ืองเลา่วา่ “ชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถแ์ลว้

คน้พบบอ่น ้าโดยบงัเอิญ หลงัจากน าน ้ามาลา้งหนา้ความศกัด์ิสิทธ์ิก็ท  าใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได”้ 
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กลำงวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถา่ยรูป หน้ำ

มหำวิทยำลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย  ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ

กรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกท่ีสรา้งในสมยัของสตาลิน จากนั้นชมการแสดงละครสตัวท่ี์ขึ้นช่ือของรัสเซีย รสัเซ่ียนเซอร์

คสั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

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

 

วนัท่ีส่ี สถำนีรถไฟใตดิ้น – ตลำดอิสมำยลอฟก้ี – พระรำชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั 

  ปืนใหญ่พระเจำ้ซำร ์– ระฆงัพระเจำ้ซำร ์- ล่องเรือแม่น ้ำมอสโคว ์
เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นเท่ียวชม สถำนีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่งรถไฟ

ใตดิ้นดูสกัครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใตดิ้นท าใหผู้ค้น

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใต ้

ดินเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความ

ย่ิงใหญ ่ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณี

อนัสวยงาม อนัเป็นเสน่ห์ดึงดูดใหน้ักทอ่งเท่ียวมาเย่ียมชม เน่ืองจากการ

ตกแต่งของแต่ละสถานี ท่ีต่างก ันด ้วยประ ติมากรรม โคมไฟระย ้า            

เคร่ืองแกว้ และหินออ่น น าทา่นสู ่ตลำดอิสมำยลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้

พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้(แม่

ลูกดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลำงวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัเครมลิน จุดก าเนิดแหง่ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีอายุ

ยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน่ ้ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร่ี์ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุด

ของรัสเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัล า้คา่ของกษัตริยร์ัสเซีย ท ัง้เคร่ืองประดบัท่ีท  าดว้ยเพชร ทองค  า อุปกรณก์ารสูร้บของกษัตริย์

สมยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถอ์สัสัมชัญ เป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรม                 

ท่ีส าคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจำ้ซำร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญ่

ท่ีสุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท  าดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่เป็นของสะสม

ในยุคนั้น ชม หอระฆงัพระเจำ้อีวำน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายหา้ม

กอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัท่ีใหญท่ี่สุดของเครมลิน เรียกวา่ระฆงัพระเจำ้ซำร ์

สรา้งในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่สุดใน

โลก แตเ่น่ืองจากมีความผิดพลาดจึงท  าใหร้ะฆงัแตกออก (กรุณาเตรียม

กระเป๋าสะพายใบเล็ก)จากนั้นน าคณะ ล่องเรือแม่น ้ ำมอสโคว์  

สมัผสับรรยากาศสองขา้งทางของสถานท่ีส าคญัอยา่งสวยงามเมือง

หลวงมอสโคว ์**หำกไม่สำมำรถล่องเรือได ้ทำงบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมจำกกำรล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ** 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกัณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีหำ้  จตุัรสัแดง – มหำวิหำรเซนตบ์ำซิล – หำ้งสรรพสินคำ้กมุ – Shopping Mall Alexander Garden – มหำวิหำร

เซนตซ์ำเวียร ์– สนำมบิน 
เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นสู ่จตุัรสัแดง ค  าวา่สี

แดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวที

ของเหตุการณส์ าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลอง

ทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 

17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน 

และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 น าทา่นถา่ยภาพกบั มหำวิหำรเซนตบ์ำ

ซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณ

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ 

(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 

15 ในบริเวณนั้นยงัมี หอนำฬิกำซำวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง 67 

เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท  ามาจากทบัทิมหนัก 20 ตันซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอน รวมถึง หำ้งสรรพสินคำ้กุม สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่อง

เมือง เป็นหา้งท่ีใหญโ่ตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ท่ีระลึก มี

รา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

กลำงวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นพาทา่นช็อปป้ิงและ

อิสระ ให ้ท ่านไดมี้ เวลาชอ้ปป้ิ ง ในห้างสรรพสินค ้าอ ันท ันสมัย  ณ 

Alexander Garden Shopping Mall หลงัจากนั้น น าทา่นถา่ยภาพกบั 

มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย 

ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะ

เป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนำมบินมอสโคว ์

23.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 132 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ 
06.05 น.   ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

******************************* 
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
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กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรำยละเอียดต่ำงๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่ำนท ำกำรซ้ืองโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทำงบริษทัถือว่ำท่ำน 

รบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทั 

 

อตัรำน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์(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 (ไม่รวมค่ำทิป) 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% กรณีตอ้งกำรใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่ำนละ 5 ยเูอสดอลล่ำร ์/ คน / วนั (20 ยเูอสดอลล่ำร ์ตลอดทริป) 

       ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บำท 

 

เง่ือนไขในกำรจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่  าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 
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กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

หมำยเหตุ 

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. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  


