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มิ ถนุ ายน – ตุลาคม 2560

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว
T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
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วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
385 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.35 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจ คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนัน้ ....นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิลปิ นและ
แหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็ นทัง้ ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจําหน่ ายสินค้าอุปโภค
บริโภค ของทีร่ ะลึกต่างๆ มีศลิ ปิ นมานังวาดรู
่
ปทัง้ รูปเหมือนภาพขาว-ดําภาพสีต่างๆและรูปล้อเลียน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม ซากอส – โนโวดิ วิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิ ทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)...นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส ทีต่ งั ้ ของศา
สนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและเก่าแก่ทส่ี ุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นทีแ่ สวงบุญของประเทศ วิทยาลัย
สอนศิล ปะการร้อ งเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็ น วิทยาลัย สงฆ์ท่ีม ีบ าทหลวงและ
นักศึกษาจํานวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพ
นั ก บุ ญ มี แ ท่ น สํ า หรั บ ประกอบพิ ธ ี ข องพระสั ง ฆราชและสํ า หรั บ นั ก ร้ อ งนํ าสวด ....ชม
โบสถ์อสั สัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญทีจ่ ตั ุรสั วิหารแห่งเครมลิน
ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็ นโบสถ์แรกของเมือง
นี้ สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม สีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ ามใช้
เสียงภายในเป็ นโบสถ์ที่ทาพิ ธี ท่านสามารถร่วมสักการะ โลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พร้อมกับ
ประชาชนชาวรัส เซียได้ จากนัน้ มีเวลาเล็กน้ อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองนํ้ าจาก บ่อน้ า
ศักดิ์ สิ ทธิ์ กลับไปเป็ นสิรมิ งคล นํ้ าในบ่อเป็ นนํ้ าธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า “ชายตาบอดเดินทางมาที่
โบสถ์แล้วค้นพบบ่ อนํ้ าโดยบัง เอิญ หลังจากนํ านํ้ ามาล้างหน้ าความศัก ดิ ์สิทธิ ์ก็ทําให้ชายตาบอด
สามารถมองเห็นได้”

กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
แวะถ่ายรูปบริเวณ Swan Lake ผ่านชม อารามชี โนโวดิ วิชี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่
เคยเป็ นทีค่ ุมขังพระนางโซเฟี ย และบรรดาเชือ้ พระวงศ์ฝ่ายหญิงในราชวงศ์โรมานอฟ ปั จจุบนั ใช้เป็ น
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สุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็ นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า
กอบาชอพ ฯลฯ ....นํ าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถ่ายรูป หน้ า
มหาวิ ทยาลัยมอสโคว์ ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของรัสเซีย ทีน่ ่ีจะเป็ นจุดชมวิวทีส่ ามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกทีส่ ร้างในสมัยของสตาลิน จากนัน้ ชมการแสดง
ละครสัต ว์ท่ีข้ึน ชื่อ ของรัส เซีย รัส เซี่ ย นเซอร์ค ัส เป็ น การแสดงของสัต ว์แ สนรู้ท่ีไ ม่ค วรพลาด
ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ –
โบสถ์อสั สัมชัญ ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)...นํ าท่านเทีย่ วชม สถานี รถไฟใต้ ดิน ใครมา
มอสโคว์จะต้องได้ลองนังรถไฟใต้
่
ดนิ ดูสกั ครัง้ เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดนิ ทีส่ วยทีส่ ุดในโลก
แล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดนิ ทําให้ผคู้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบน
ถนนทัวไป
่ สถานีรถไฟใต้ดนิ เป็ นสิง่ ก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความ
ยิง่ ใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั สวยงาม อันเป็ น
เสน่ ห์ดึง ดู ด ให้นั ก ท่ อ งเที่ย วมาเยี่ย มชม เนื่ อ งจากการตกแต่ ง ของแต่ ล ะสถานี ท่ีต่ า งกัน ด้ว ย
ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน...นํ าท่านสู่ ตลาดอิ สมายลอฟกี้ ตลาดขาย
สินค้าพืน้ เมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรปู แบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้
แกะสลัก และสินค้าของทีร่ ะลึกอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น จุดกําเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์รสั เซียทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี
ตัง้ อยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ํ ามอสโก ชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่เี ก่าแก่
ทีส่ ุดของรัสเซีย ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าํ ค่าของกษัตริยร์ สั เซีย ทัง้ เครื่องประดับทีท่ ําด้วยเพชร ทองคํา
อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริยแ์ ละพระราชินี ....ชม โบสถ์
อัสสัมชัญ เป็ นโบสถ์ทส่ี าํ คัญใช้ในงานพิธกี รรม ทีส่ ําคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน...ชม ปื น
ใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ทส่ี ุดในโลกและยังไม่เคยมีการ
ใช้ยงิ เลย ทําด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน นํ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุค
นัน้ ...ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในยุคนัน้ และได้
ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ ใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่
ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้าง
ระฆังใบใหญ่ทส่ี ุดในโลก แต่เนื่องจากมีความผิดพลาด จึงทําให้ระฆังแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋ า
สะพายใบเล็ก)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
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จากนัน้ นํ าคณะ ล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามคํ่าคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่ม ี
การตกแต่งไฟตามอาคารและสถานทีส่ าํ คัญอย่างสวยงาม**
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
**ตัง้ แต่ เดื อนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ**

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

จัตรุ สั แดง – มหาวิ หารเซนต์บาซิ ล – ห้างสรรพสิ นค้ากุม – Shopping Mall Alexander
Garden – มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิ น
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(8)...นํ า ท่ า นสู่ จัตุ ร ัส แดง คํ า ว่ า สีแ ดงใน
ความหมายรัส เซีย คือ สิ่ง สวยงาม จัตุ ร สั แดงนี้เ ป็ นลานกว้า ง เป็ น เวทีข องเหตุ การณ์ สําคัญ ใน
ประวัตศิ าสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรสั
แดงสร้างในสมัยคริส ต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วัน
ชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ภายในบริเ วณจัตุรสั แดงท่านจะได้ ชม มหา
วิ ห ารเซนต์ บ าซิ ล สร้า งในสมัย พระเจ้า อีว านที่ 4 จอมโหด ศิล ปะเป็ นแบบรัส เซีย โบราณ
ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์มชี ยั ชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด
ใช้เป็ นห้องสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ ตัง้ อยู่บนป้ อมสปา
สกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทีท่ ํามาจากทับทิมหนัก 20 ตันซึง่ พรรคคอมมิวนิสต์
นํ ามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิก๊ เบนที่ลอนดอน ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมือง เป็ นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จําหน่ ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสําอาง
นํ้าหอม และสินค้า ทีร่ ะลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้าน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
หลังจากนัน้ พาท่านช็อ ปปิ้ งและอิส ระให้ท่า นได้มเี วลาช้อ ปปิ้ งในห้างสรรพสินค้าอัน ทันสมัย ณ
European Shopping Mall หลังจากนัน้ นําท่านชม มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ ซึง่ เป็ นวิหารโดม
ทองที่ใหญ่ทส่ี ุดในรัสเซีย ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ํ ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะ
เป็ นรูปนักรบโบราณกับกษัตริยท์ ส่ี วยงามและเหมือนจริง
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คํ่า
......น.
23.55 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ เมื อ งดูไบ โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK
(ประมาณ 5.30 ชม.) (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่หก
06.20 น.
09.35 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 370 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************

18.40 น.

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มิ ถน
ุ ายน – ตุลาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
1 ท่านมีเตียง
19-24 มิ ถนุ ายน 2560
37,900
37,900
6 – 11 , 7 – 12 กรกฎาคม
39,900
39,900
26 – 31 กรกฎาคม
37,900
37,900
9 – 14, 10 – 15 สิ งหาคม
39,900
39,900
6-11, 20-25 กันยายน
39,900
39,900
4-9, 11-16, 19-24 ตุลาคม
39,900
39,900

132 แวะเปลี่ยนเครื่อ ง

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่านไม่มีเตียง
35,900
37,900
35,900
37,900
37,900
37,900

พัก
เดี่ยว
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์(EK)
2. ค่าทีพ่ กั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางโหลดใต้เครื่องต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ กระเป๋ าถือติดตัวขึน้ เครื่อง [Carryon Baggage] นํ้าหนักกระเป๋ าต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
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ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ (ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 x 6 วัน)
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง

U

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
**หนังสือเดิ นทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าเมื่อเข้าประเทศรัสเซีย**
ใช้หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4 (บัญชีกระแสรายวัน)
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 - 514 9027
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 8 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 32 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 32 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกัน
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วินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั
เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ํ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษทั สงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเ สธการเข้าเมือ ง ออกเมือ ง ด้วยเหตุผ ล
ใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงิน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่ องเที่ยวนี้ หากท่ านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่ว นหรือ ทัง้ หมด ถือว่ าท่ านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่ าบริก ารที่ท่านชําระกับทางบริษัท เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชําระให้กับบริษัท
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ ําให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะ
ตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยัน
การเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้

