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จัตุรัสแดง สถานที่เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
มหาวิหารเซนต์บาซิล ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณ อนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์
โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์แรกของเมือสร้างในสมัยพระเจ้าอี วาน ปี ค.ศ.1422-1423
ตลาดอิ สมายลอฟกี้ ขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย
สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สดุ ในโลก
พระราชวังเครมลิน จุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซี ยที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย
ล่องเรือชมบรรยากาศมืองยามค่าคืน ณ แม่น้ามอสโคว์ หรือ ชมโชว์บัลเล่ต์
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กำหนดกำรเดิ นทำง เมษำยน – พฤษภำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว
T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอำรบัท
02.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK
371(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
05.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.40 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
13.50 น. เดินทางถึง สนำมบิ นโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจ คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนัน้ .....นาท่านเดินทางสู่ ถนนอำรบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่านเป็ นถนนศิลปิ นและ
แหล่งพบปะของผูค้ นในเมืองเป็ นทัง้ ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจาหน่ ายสิน ค้าอุปโภค
บริโภคของทีร่ ะลึกต่างๆมีศลิ ปิ นมานัง่ วาดรูปทัง้ รูปเหมือนภาพขาว-ดาภาพสีต่างๆและรูปล้อเลียน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านสูท่ พ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม
ซำกอส – โนโวดิ วิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหำวิ ทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)....นาท่านเดินทางสู่ เมืองซำกอร์ส ทีต่ งั ้ ของศา
สนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและเก่าแก่ทส่ี ุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นทีแ่ สวงบุญของประเทศ วิทยาลัย
สอนศิล ปะการร้อ งเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็ น วิท ยาลัย สงฆ์ท่ีม ีบ าทหลวงและ
นักศึกษาจานวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่16ตกแต่งภายในด้วยภาพ
นั ก บุ ญ มีแ ท่ น ส าหรับ ประกอบพิธ ีข องพระสัง ฆราชและส าหรับ นั ก ร้อ งน าสวด ...ชมโบสถ์
อัสสัม ชัญ สร้างในสมัย พระเจ้า อีว านเลีย นแบบมหาวิห ารอัสสัม ชัญที่จ ัตุ รสั วิห ารแห่ง เครมลิน
ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอนสร้างในปี ค.ศ.1422-1423เป็ นโบสถ์แรกของเมืองนี้
สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟ
รสโกและไอคอนห้ ำ มใช้ เ สี ย งภำยในเป็ นโบสถ์ที่ ท ำพิ ธี ท่ า น
สามารถร่ ว มสัก การะโลงศพของนั ก บุ ญ เซอร์เ จีย ส พร้อ มกับ
ประชาชนชาวรัสเซียได้...จากนัน้ มีเวลาเล็กน้ อยให้ถ่ายรูปกับหอ

กลางวัน

ระฆังหรือจะรองน้ าจาก บ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์ กลับไปเป็ นสิรมิ งคลน้ าในบ่อ
เป็ นน้ าธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้ว
ค้นพบบ่อน้ าโดยบังเอิญ หลังจากนาน้ ามาล้างหน้าความศักดิสิ์ ทธิก็์
ทาให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
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นาท่านแวะถ่ายรูปบริเวณ Swan Lake ผ่านชม อำรำมชีโนโวดิ วิชี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า
300 ปี ที่เคยเป็ นที่คุมขังพระนางโซเฟี ย และบรรดาเชื้อ พระวงศ์ฝ่ายหญิงในราชวงศ์โรมานอฟ
ปั จ จุ บ ัน ใช้เ ป็ นสุ ส านส าหรับ สุ ภ าพสตรีค นส าคัญ ๆ ระดับ ประเทศไม่ว่า จะเป็ น อดีต สุ ภ าพสตรี
หมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ....นาท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก
แวะถ่ายรูป หน้ ำมหำวิ ทยำลัยมอสโคว์ ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของรัสเซีย ทีน่ ่ีจะเป็ นจุด
ชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน ...
จากนัน้ ชมการแสดงละครสัตว์ทข่ี น้ึ ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ่ี
ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านสูท่ พ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สถำนี รถไฟใต้ดิน – ตลำดอิ สมำยลอฟกี้ – พระรำชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ –
โบสถ์อสั สัมชัญ ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ – ระฆังพระเจ้ำซำร์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….นาท่านเทีย่ วชม สถำนี รถไฟใต้ดิน ใครมา
มอสโคว์จะต้องได้ลองนัง่ รถไฟใต้ดนิ ดูสกั ครัง้ เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดนิ ทีส่ วยทีส่ ุดในโลก
แล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดนิ ทาให้ผคู้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบน
ถนนทัวไป
่ สถานีรถไฟใต้ดนิ เป็ นสิง่ ก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความ
ยิง่ ใหญ่ ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ค วามเป็ 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...นาท่านสู่ ตลำดอิ สมำยลอฟกี้ ตลาดขาย
สินค้าพืน้ เมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้า ของที่ระลึกมากมาย อิสระ
ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูก
ดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่ องไม้ พวงกุ ญแจ ไม้
แกะสลัก และสินค้าของทีร่ ะลึกอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้าชม พระรำชวังเครมลิ น จุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์
รัสเซียทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยู่บนเนิ นสูงถึง 40 เมตร ริม
แม่น้ ามอสโก....ชม พิ พิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่
ที่สุด ของรัสเซีย ซึ่ง เป็ น ที่เก็บสมบัติล้ า ค่า ของกษัต ริย์ร สั เซีย ทัง้
เครือ่ งประดับทีท่ าด้วยเพชร ทองคา อุปกรณ์การสูร้ บของกษัตริยส์ มัยโบราณชุดฉลองพระองค์ของ
กษัตริยแ์ ละพระราชินี...ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบสถ์ทส่ี าคัญใช้ในงานพิธกี รรมทีส่ าคัญ สร้างโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน....ชมปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ สร้างในสมัยค.ศ.1586เพือ่ ต้องการสร้างปื นใหญ่
ทีส่ ุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ าหนักลูกละประมาณ1
ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนัน้ ....ชม หอระฆังพระเจ้ำอีวำนมีความสูง81เมตรถือเป็ นสิง่ ก่อสร้าง
ทีส่ งู ทีส่ ุดในยุคนัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ ใดๆสูงเกินหอระฆังนี้ภายในหอระฆังมีระฆัง
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21 ใบชมระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเครมลินเรียกว่าระฆังพระเจ้ำซำร์สร้างในสมัยพระนางแอนนาทีท่ รง
ประสงค์จ ะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่ เนื่ อ งจากมีความผิดพลาดจึงท าให้ระฆังแตกออก
(กรุณาเตรียมกระเป๋ าสะพายใบเล็ก)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
**จากนัน้ นาคณะ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่าคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ทีม่ ี
การตกแต่งไฟตามอาคารและสถานทีส่ าคัญอย่างสวยงาม**
นาท่านสูท่ พ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
**ตัง้ แต่เดือนธันวาคม เข้าสูฤ่ ดูหนาวหากไม่สามารถล่องเรือได้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลง
โปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ต์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ**
จัตุรสั แดง – มหำวิ หำรเซนต์บำซิ ล – ห้ำงสรรพสิ นค้ำกุม – Shopping Mall Alexander
Garden – มหำวิ หำรเซนต์ซำเวียร์ – สนำมบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)...นาท่านสู่
จัตุรสั แดง คาว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิง่ สวยงาม จัตุรสั
แดงนี้เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัตศิ าสตร์
ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วง
ทางการเมือง จัตุรสั แดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั
ใช้จ ัด งานในช่ ว งเทศกาลส าคัญ ๆ เช่ น วัน ปี ใ หม่ วัน ชาติ วัน
แรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรสั แดง
ท่านจะได้. ...ชม มหำวิ หำรเซนต์บำซิ ล สร้างในสมัยพระเจ้าอี
วานที่4 จอมโหดศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอด
โดม 9 ยอด เพือ่ เป็ นอนุ สรณ์มชี ยั ชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล)
อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนำฬิ กำซำวิ เออร์ ตัง้ อยู่
บนป้ อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึง่ พรรค
คอมมิ ว นิ ส ต์ น ามาประดั บ ไว้ ล ั ก ษณะคล้ า ยหอบิ๊ ก เบนที่ ล อนดอน ห้ ำ งสรรพสิ นค้ ำ กุ ม
สถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่ ของเมือง เป็ นห้างทีใ่ หญ่โตและสวยงาม จาหน่ ายสินค้าอุปโภค เสือ้ ผ้า แบ
รนด์เนม เครือ่ งสาอาง น้ าหอม และสินค้าทีร่ ะลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
หลังจากนั น้ พาท่านช็อ ปปิ้ งและอิสระให้ท่านได้ม ีเวลาช้อ ปปิ้ งในห้างสรรพสิน ค้าอัน ทัน สมัย ณ
Alexander Garden Shopping Mall หลังจากนัน้ ....นาท่านชม มหำวิ หำรเซนต์ซำเวียร์ ซึง่ เป็ น
วิหารโดมทองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในรัสเซีย ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพ
หล่อโลหะเป็ นรูปนักรบโบราณกับกษัตริยท์ ส่ี วยงามและเหมือนจริง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK132 แวะเปลี่ยนเครื่อง(บริการ
อาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
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วันที่หก
กรุงเทพฯ
05.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
บนเครือ่ งบิน)
18.55 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้
อมความประทับใจ
์

***************************************
อัตรำค่ำบริกำร (บำทต่อท่ำน) เมษำยน – พฤษภำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็ก อำยุ 2-11 ปี เด็ก อำยุ 2-11 ปี พั ก
พักร่วมกับผูใ้ หญ่ พักร่วมกับผูใ้ หญ่ เดี่ยว
1 ท่ำนมีเตียง
2 ท่ำนไม่มีเตียง
5-10 เมษำยน
39,900
39,900
37,900
6,000
26 เมษำยน – 1 พฤษภำคม
39,900
39,900
37,900
6,000
24-29 พฤษภำคม
37,900
37,900
35,900
6,000
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. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดืม่ ในห้องพัก 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)
เอกสำรใช้ยื่นวีซ่ำ
**หนังสือเดิ นทำงไทยไม่ต้องยื่นวีซ่ำเมื่อเข้ำประเทศรัสเซีย**
ใช้หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
U
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กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิในการคื
นมัดจาทุกกรณี
์
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
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มกี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกัน
วินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั
เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษทั สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือ ง ด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื เงิน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษัท เป็ น การชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัท ได้ชาระให้กับบริษัท
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ 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 เพือ่ ยืนยันว่าทัวร์ยนื ยัน
การเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้

