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จัตุรัสแดง สถานที่เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
มหาวิหารเซนต์บาซิล ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณ อนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์
เมืองหิมะ (Snow Park) ประติมากรรมน้าแข็งเป็ นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม
พิเศษ!!นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding
รัสเซี่ยนเซอร์คัส การแสดงละครสัตว์ กายากรรม และ มายากลอั นน่าตื่นตาตื่นใจ
สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สดุ ในโลก
พระราชวังเครมลิน จุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ท่ีสดุ ในรัสเซีย
ล่องเรือชมบรรยากาศมืองยามค่าคืน ณ แม่น้ามอสโคว์ หรือ ชมโชว์บัลเล่ต์
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กำหนดกำรเดิ นทำง กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น.
คณะพร้อ มกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โ ดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว T สำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง
02.00 น.
06.00 น.
10.00 น.
14.20 น.

คำ่

วันที่สำม
เช้ำ

ดู ไ บ – มอสโคว์ – จัตุ ร ัส แดง – มหำวิ หำรเซนต์ บ ำซิ ล – หอนำฬิ กำซำวิ เออร์ –
ห้ำงสรรพสิ นค้ำกุม
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่
EK 371 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนำมบิ นโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
แล้ว…นาท่านสู่ จัตุรสั แดง คาว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิง่ สวยงาม จัตุรสั แดงนี้เป็ น
ลานกว้างเป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญ ในประวัตศิ าสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลอง
ทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรสั แดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17ปั จจุบนั ใช้จดั
งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆเช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ภายในบริเวณจัตุรสั แดงท่านจะได้....ชม มหำวิ หำรเซนต์บำซิ ล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4
จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดเพื่อเป็ นอนุ สรณ์มชี ยั ชนะ
เหนือพวกตาตาร์(มองโกล)อย่างเด็ดขาดใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่15
หอนำฬิ กำซำวิ เออร์ ตัง้ อยู่บนป้ อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท่ ามา
จากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิก๊ เบนทีล่ อนดอน
ห้ ำงสรรพสิ นค้ ำกุม สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็ นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ าย
สินค้าอุปโภค เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เครือ่ งสาอาง น้าหอม และสินค้าทีร่ ะลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้า น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
ทีพ่ กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เมืองหิ มะ – Husky Sledding สุนัขลำกเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)...นาท่านสู่ เมืองหิ มะ(Snow Park)ทีส่ ร้าง
ขึน้ จากหิมะทัง้ หมดทีม่ กี ารสร้างประติมากรรมน้ าแข็งเป็ นรูปร่างต่างๆทีส่ วยงามมีทงั ้ อาคาร, รูป
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ปั น้ ,และสิง่ ต่างๆมากมายให้ท่านได้สนุกสนามกับการเล่นในเมืองหิมะรวมถึงการถ่ายรูปกับ สุนัข
พันธุ์ฮสั กี้ ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของสุนัขแสนรูเ้ ป็ นพันธุท์ ฉ่ี ลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดย
อาศัยอยูใ่ นเขตหนาวซึง่ ชาวแลปป์ ได้เลีย้ งสุนขั พันธ์น้เี พื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนัน้ นาท่านเล่นกิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ สุนัขลากเลื่อน ให้ท่านได้สมั ผัส
ประสบการณ์นัง่ รถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนสุดแสนพิเศษ!!...นาท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์
หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของรัสเซีย
ทีน่ ่จี ะเป็ นจุดชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกทีส่ ร้างในสมัย
ของสตาลิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
จากนัน้ ชมการแสดงละครสัตว์ทข่ี น้ึ ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์แสน
รูท้ ไ่ี ม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่ าตื่นตาตื่นใจ
ทีพ่ กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

สถำนี รถไฟใต้ ดิน – ตลำดอิ สมำยลอฟกี้ – พระรำชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ –
โบสถ์อสั สัมชัญ – ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ – ระฆังพระเจ้ำซำร์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นาท่านเทีย่ วชม สถำนี รถไฟใต้ ดิน ใคร
มามอสโคว์จะต้องได้ลองนัง่ รถไฟใต้ดนิ ดูสกั ครัง้ เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดนิ ที่สวย
ทีส่ ุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดนิ ทาให้ผคู้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
สะดวกกว่าบนถนนทัวไป
่ สถานีรถไฟใต้ดนิ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีช่ าวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติ
ให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ความเป็ นชาตินิ ยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั
สวยงามอันเป็ นเสน่ ห์ดงึ ดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยีย่ มชม เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ี
ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้าเครือ่ งแก้ว และหินอ่อน....นาท่านสู่ ตลำดอิ สมำยลอฟกี้
ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของทีร่ ะลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้ สินค้า
ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลกู ดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรปู แบบต่างๆ กล่องไม้
พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของทีร่ ะลึกอื่นๆ อีกมากมาย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้าชม พระรำชวังเครมลิ น จุดกาเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์รสั เซียทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850
ปี ตัง้ อยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ ามอสโก...ชม พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ี
เก่าแก่ท่สี ุดของรัสเซีย ซึ่งเป็ นที่เก็บสมบัตลิ ้า ค่าของกษัตริย์รสั เซีย ทัง้ เครื่องประดับที่ทาด้วย
เพชร ทองคา อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริยแ์ ละพระ
ราชินี....ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบสถ์ท่สี าคัญใช้ในงานพิธกี รรมที่สาคัญ สร้างโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน....ชม ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ทส่ี ุด
ในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลกู กระสุน น้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน
นับ ว่ า เป็ น ของสะสมในยุค นัน้ ....ชม หอระฆัง พระเจ้ ำ อี ว ำน มีค วามสูง 81 เมตร ถือ เป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในยุคนัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ ใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายใน
หอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้ำซำร์ สร้างในสมัย
พระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ ท่สี ุดในโลกแต่เ นื่องจากมีความผิดพลาด
จึงทาให้ระฆังแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋ าสะพายใบเล็ก)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
**จากนัน้ นาคณะ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่าคืนของเมืองหลวงมอสโคว์
ทีม่ กี ารตกแต่งไฟตามอาคารและสถานทีส่ าคัญอย่างสวยงาม**
ทีพ่ กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
หมำยเหตุ : ตัง้ แต่ เดือนธันวำคมเข้ำสู่ฤดูหนำวไม่สำมำรถล่องเรือได้ทำงบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจำกกำรล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ตโ์ ดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ซำกอร์ส – โบสถ์อสั สัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์ – มหำวิ หำรเซนต์ซำเวียร์ – ถนนอำรบัท –
ดูไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)...นาท่านเดินทางสู่ เมืองซำกอร์ส ที่ตงั ้
ของศาสนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและเก่าแก่ทส่ี ุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นทีแ่ สวงบุญของประเทศ
วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ทม่ี บี าทหลวง
และนักศึกษาจานวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายใน
ด้ว ยภาพนัก บุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธ ีของพระสังฆราชและสาหรับนักร้อ งนาสวด...ชม
โบสถ์อสั สัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญทีจ่ ตั ุรสั วิหารแห่งเครม
ลินตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอนสร้างในปี ค.ศ.1422-1423เป็ นโบสถ์แรกของ
เมืองนี้สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทองภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอนห้ำม
ใช้ เสี ยงภำยในเป็ นโบสถ์ที่ทำพิ ธีท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อม

RUS EK001(EK)FEB-MAR

5

กับประชาชนชาวรัสเซียได้....จากนัน้ มีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ า จาก บ่อ
น้ำศักดิ์ สิทธิ์ กลับไปเป็ นสิรมิ งคล น้ าในบ่อเป็ นน้ าธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า “ชายตาบอดเดินทาง
มาทีโ่ บสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ าโดยบังเอิญ หลังจากนาน้ ามาล้างหน้าความศักดิ ์สิทธิ ์ก็ทาให้ชายตา
บอดสามารถมองเห็นได้”

กลำงวัน
บ่ำย

คำ่
......น.
23.55 น.

วันที่หก
06.20 น.
09.35 น.
18.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านชม มหำวิ หำร เซนต์ซำเวี ยร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่
ใหญ่ ท่ีสุ ด ในรัส เซีย ตัง้ อยู่ใ จกลางเมือ งติด กับ แม่น้ า มอสโคว์
รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์
ทีส่ วยงามและเหมือนจริง....นาท่านเดินทางสู่ ถนนอำรบัท เป็ น
ถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิลปิ นและแหล่งพบปะของผูค้ นในเมือง เป็ นทัง้ ย่านการค้าและ
แหล่งรวมวัยรุน่ ร้านค้าจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของทีร่ ะลึกต่างๆ มีศลิ ปิ นมานัง่ วาดรูป ทัง้
รูปเหมือน ภาพขาว-ดา ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ นมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่อ ง
(ประมำณ 5.30 ชม.) (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 2-11 ปี เด็กอำยุ 2-11 ปี
พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่ พักร่วมกับผู้ใหญ่ เดี่ยว
1 ท่ำนมีเตียง
2 ท่ำนไม่มีเตียง
20-25 กุมภำพันธ์
34,900
34,900
32,900
6,000
13-18 มีนำคม
34,900
34,900
32,900
6,000
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อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
U

เอกสำรใช้ยื่นวีซ่ำ
**หนังสือเดิ นทำงไทยไม่ต้องยื่นวีซ่ำเมื่อเข้ำประเทศรัสเซีย**
ใช้หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
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เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมกี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกัน
วินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั
เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษทั สงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือ ง ออกเมือ ง ด้วยเหตุผ ล
ใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงิน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้ หากท่ านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่ว นหรือ ทัง้ หมด ถือว่ าท่ านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่ าบริก ารที่ท่านช าระกับทางบริษัท เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชาระให้กับบริษัท
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอ ันใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะ
ตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยัน
การเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้

